MANIFEST PENTRU CURAJ ÎN USR PLUS
Sibiu, 7 mai 2022
INTRODUCERE: opțiunile partidului
USR PLUS trăiește pe timp împrumutat. Resursele de încredere în partid ale
membrilor sau susținătorilor sunt aproape epuizate și sunt înlocuite treptat de
dezamăgire sau renunțare. Viața partidului în forma ei actuală se apropie de sfârșit.
Sub presiunea membrilor, conducerea partidului are de ales, într-un viitor foarte
apropiat, între 1) ruperea partidului și/sau intrarea în irelevanță sau 2) reformarea
lui substanțială. Acestea sunt opțiunile, fără cale de mijloc.

ALEGEREA NOASTRĂ: Curaj pentru România și pentru USR PLUS
Noi, echipa Curaj pentru România, creată la alegerile pentru Biroul Național al USR
PLUS din 2021, susținem de la început reforma partidului: revenirea la valorile
noastre fondatoare, construcția punților peste faliile din partid, redescoperirea
filonului civic al partidului, recâștigarea forței morale de a acționa cu integritate și
fără compromis. Trebuie să revenim la democrația participativă, la transparență și
predictibilitate în modul în care este condus USR PLUS.
Considerăm că abandonul acum ar duce la disoluția de facto a partidului nostru,
deocamdată singurul născut în mod autentic din aspirații euroatlantice, investit în
stradă cu o misiune pentru promovarea și apărarea democrației liberale, statului
de drept, justiției independente și anticorupției.
În același timp, alegerile pe care trebuie să le facă acest partid se măsoară în luni,
Congresul de la finalul acestui an dând un răspuns întrebării dacă USR PLUS mai are
un viitor democratic în concordanță cu valorile și principiile fondatoare sau dacă sa aliniat sistemului învechit în rele.
Ca să redevină o alternativă credibilă la sistemul politic actual, USR PLUS are nevoie
de curaj. Dăm astăzi un semnal de organizare și de adunare celor care mai cred că
România are nevoie de partidul la care am visat toți și care vor să lupte pentru
viitorul european al României, indiferent care au fost preferințele lor politice interne
de până acum. Partidul este al nostru, al tuturor membrilor - useriști, plusiști,
cioloșiști, barniști. Etichetele au fost folosite diviziv, însă ele sunt irelevante pentru
cei care înțeleg că partidul se apropie de o alegere existențială și că depinde de noi
dacă vom fi capabili să decolăm sau ne vom duce în zid. Noi credem că și România
are nevoie de noi și de curajul nostru colectiv.
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Scopul nostru nu este să supraviețuim politic și să fim la remorca PNL sau asimilați
în vreun pol pseudo-liberal pentru câteva funcții guvernamentale, nu vrem să fim
noua balama politică după dispariția ALDE. Noi vrem să schimbăm România: prin
exemplu, prin presiune publică, luptându-ne și stând atât cât este nevoie în opoziție
și mergând la guvernare, nu pentru funcții, ci doar atunci când proiectele noastre
pot deveni realitate printr-o majoritate care să-și asume reformele propuse de noi.
În condiții infinit mai grele, în Republica Moldova, PAS și Maia Sandu au făcut ceea
ce noi nu am avut curajul, inspirația și tăria de caracter să facem. Și au câștigat, în
timp ce noi am pierdut și, odată cu noi, a pierdut România.

STAREA ACTUALĂ A PARTIDULUI ȘI A ȚĂRII: lipsă de curaj și
determinare, lipsă de leadership autentic
Lipsa de curaj în poziționarea partidului a fost o constantă în epocile Barna, Cioloș și,
astăzi, Drulă. Continuăm să îi respectăm pentru tot ce au făcut bun, dar am dat
dovadă de lipsă de fermitate în relația cu partenerii de guvernare, ba uneori chiar
am avut o relație de servitute în raport cu PNL și UDMR. Avem aceleași persoane la
butoanele partidului de 5 ani, suntem partidul parlamentar cel mai încremenit în
proiect, cu excepția UDMR. E dovada clară că la nivel de conducere am devenit
complet nepăsători la semnalele date de societate prin vot sau prin opțiunile
exprimate în sondajele de opinie. Declarația președintelui interimar Drulă conform
căreia căderea în sondaje e un mit arată totala neadecvare la realitatea precară,
internă și externă, în care se află USR PLUS. Deja de 3 ani suntem într-un declin
continuu.
Am ajuns în siajul vechiului sistem politic și nu mai avem energia, determinarea și
creativitatea de a-l contesta și provoca.
Nu numai partidul are nevoie de curaj. Și România are nevoie mai mult ca oricând de
curaj. Coaliția corupției și a stagnării PSD-PNL a readus la lumină fața reală, murdară
a politicii românești: redeschiderea robinetelor cu bani publici, achiziții publice fără
licitații, bugete sporite și lipsa controlului civil real al instituțiilor de forță, acțiuni de
tip mafiot ale poliției pentru discreditarea jurnaliștilor independenți, distrugerea
luptei anticorupție. Avem un guvern mai aproape de modelul Americii Latine a
secolului trecut, condus de un militar plagiator. Avem un guvern fricos, condus de un
general care nu știe să fie lider nici în timpuri de război. România a ratat șansa, în
contextul agresiunii rusești, de a fi un lider în lupta pentru democrație și libertate în
regiunea noastră. Lideri sunt alte state ale Estului European: țările baltice, Polonia,
Cehia. Pentru că ele au curaj!
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PARTID REFORMAT: transparent, democratic, puternic, al
membrilor
Suntem consecvenți cu ceea ce am propus încă de anul trecut
(https://curajpentruromania.ro/viziunea.html): vrem o guvernare internă a
partidului bazată pe leadership consensual și pe multipolaritatea reprezentării și
deciziei, vrem democrație internă bazată pe valori și pe reguli, pe consultare și
colaborare. Alocarea funcțiilor neelective, interne sau externe, trebuie să se facă
sub dictonul “omul potrivit la locul potrivit”, nu “prietenul potrivit la locul potrivit”
Exercițiul constant al acestor principii și valori în interiorul partidului e singurul mod în
care vom reuși să ne păstrăm relevanța pe scena politică și ne va pregăti din punct
de vedere al resursei umane pentru implementarea cu succes a politicilor publice pe
care le vom propune. Scopul nostru ca partid nu trebuie să fie funcțiile, ci soluțiile și
subiectele pe care le ridicăm în dezbatere, principiile și valorile pentru care luptăm.
Funcțiile publice sunt doar niște unelte și vin de la sine atât timp cât societatea ne
consideră relevanți.
Acapararea internă a puterii prin hărțuire și crearea de loialități interne prin
tranzacționarea funcțiilor publice trebuie să dispară. Politica, da, este și despre
putere, compromis și negociere. Însă atunci când funcțiile și promovarea publică
sunt condiționate de voturi și sprijin politic intern, apar incompetența, corupția și
baronii, hemoragia membrilor valoroși și pierderea a mai mult de jumătate din
voturi. Trebuie să revenim la democrația participativă, la transparență și
predictibilitate în modul în care este condus USR PLUS.
VREM, printre altele:
1. Schimbarea sistemului de vot intern cu
unul reprezentativ și proporțional pe
liste deschise, așa cum am predicat în
afara partidului prin proiectul Oameni
noi în politică;
2. Măsuri suplimentare statutare care să
elimine fenomenul imoral al membrilor
fantomă, care au devenit majoritari în
partid (așa-numitele “autobuze”);
3. Reforma Secretariatului General al
partidului, care este astăzi o resursă
folosită în momente critice de tabăra
dominantă din Biroul Național pentru
menținerea și consolidarea puterii;
4. Reforma Statutului partidului printr-o
procedură reală de consultare și
dezbatere internă, pornind de la
principii, nu de la nevoile partizane
pentru menținerea puterii;

5. Audit independent al bazelor de date
ale partidului și curățarea lor, înainte
de organizarea oricăror alte alegeri
interne;
6. Cercetarea efectivă a suspiciunilor
de fraudă sau tentativă de fraudă la
alegerile
interne
din
2021
și
sancționarea în cauzele clare (de ex.
adrese de e-mail manipulate,
dosare fictive de admitere în partid),
indiferent de cine au fost comise;
7. Un sistem de justiție internă în partid
cât mai puțin dependent de puterea
executivă și reprimirea în partid a
foștilor colegi excluși pentru delict de
opinie; adoptarea unui Cod de etică
ca ghid pentru aplicarea sancțiunilor
statutare;
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8. Proceduri și mijloace de consultare
permanentă și obligatorie a membrilor
pentru
fundamentarea
deciziilor
importante ale conducerii naționale;
9. Înființarea unei fundații (think-tank) a
partidului care să asigure puntea între
societatea civilă și partid, să formeze
politic
membrii
partidului
și
să
contureze o identitate clară și idei

robuste de politici publice;
Reglementarea și transparentizarea
10. modului în care funcționează și se
iau
deciziile
în
grupurile
parlamentare. La acest moment,
deciziile sunt opace, luate în grupuri
restrânse și complet netransparente
și lipsite de predictibilitate.

PARTID PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI: guvernare curajoasă,
europeană
Romania se află în siajul deciziilor UE și NATO și suntem deci, din fericire, de partea
bună a istoriei. Înfrângerea militară a Rusiei a devenit o posibilitate și pentru că au
existat state care au înțeles momentul istoric și au sfidat șovăiala UE și a marilor state
membre, asumând un rol de leadership în sprijinul pentru Ucraina. Printre aceste
state au fost Polonia, Estonia, Lituania, Letonia sau Cehia. România nu a fost printre
ele, deși libertatea Ucrainei și victoria ei militară sunt esențiale pentru integritatea
teritorială a Republicii Moldova și viitorul ei european. Și, poate, chiar și al nostru.
Nici nu aveam cum să ne comportăm ca un lider regional câtă vreme statul român
este capturat de două partide cleptocratice și corupte (PSD și PNL), iar principalul
adversar al vechiului sistemul politic a devenit un partid extremist, rusofil și
antidemocratic (AUR).
USR PLUS este pe nicăieri în aceste momente cruciale. Proiectul de lege scris și
semnat de parlamentari USR PLUS din echipa Curaj pentru România pentru a opri
finanțarea indirectă de către România a crimelor Rusiei prin deconectarea de
petrolul și gazul rusesc nu a beneficiat de sprijinul real al conducerii partidului,
liderii naționali au refuzat să îl semneze și l-au ascuns în comunicarea publică a
partidului. Un semnal extrem de îngrijorător că USR PLUS începe să se așeze și el în
siajul sistemului, lăsând decizia în mâna unor structuri netransparente și lipsite de
legitimitate electivă
Credem că USR PLUS trebuie să redevină partidul curajos și integru al românilor care
cred în libertate și democrație, în stat de drept și viitorul euro-atlantic al țării și întrun viitor prosper acasă. Pentru asta, propunem:
1. Disocierea totală și refuzul oricărei forme de colaborare cu partidele extremiste și
rusofile. Asumarea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și în termenii AUR a
fost unul dintre cele mai rușinoase episoade din istoria partidului;
2. Ca anticorupția și domnia legii să redevină teme non-negociabile și definitorii
pentru identitatea partidului. Înclinația conducerii de a renunța la Ministerul
Justiției în timpul crizei guvernamentale din 2021 pentru a rămâne la guvernare na devenit realitate doar pentru că PNL nu ne-a mai vrut în coaliție;
3. Transparența, primatul legii, drepturile omului și controlul democratic al
instituțiilor statului să fie premisa oricărei participări la guvernare.
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În toamna lui 2021, conducerea națională era gata să intre într-un guvern
condus de generalul Ciucă, respingând propunerea echipei Curaj pentru
România de a nu accepta un Guvern condus de un militar;
4. Revenirea la societatea civilă, ca principal partener în elaborarea politicilor
publice și ca busolă etică a partidului, consultarea cu zona antreprenorială,
creativă și academică. Lipsa de toleranță a liderilor partidului la criticile unor
lideri ai societății civile, mai drepte sau mai puțin drepte, la adresa partidului
arată începutul unor reflexe nedemocratice. Nu Valeriu Nicolae sau Marian
Rădună, de exemplu, sunt dușmanii USR PLUS și ai României, ci extremiștii de la
AUR sau hoții de la PSD;
5. Asumarea de către USR PLUS a domeniului Educației, alături de Justiție și
Anticorupție, ca prioritate absolută pentru România. Opoziția unei părți a
conducerii partidului, inclusiv a președintelui interimar, la proiectul unor
parlamentari USR PLUS de majorare a salariilor profesorilor este un episod de
neînțeles în istoria acestui partid;
6. Reconectarea agendei naționale a partidului la agenda europeană, în special
Pactul Verde European și promovarea extinderii și a consolidării integrării între
statele membre. Avem un electorat educat, emancipat, cu aspirații europene.
Trebuie să-i reprezentăm pe măsură și să luptăm pentru temele care îi
interesează;
7. Reluarea temei reformei electorale pe coordonatele inițiativelor legislative alea
USR din mandatul 2016-2020 și a inițiativei legislative cetățenești Oameni Noi în
Politică, temă uitată de partid în perioada în care a fost la guvernare;
8. Abordarea temei sărăciei și a categoriilor defavorizate și promovarea unor
soluții echilibrate pentru a le oferi o șansă mai bună la educație și viață de
calitate. Este o temă de care am fugit de teama de a nu ne pierde identitatea
liberală și pentru că am considerat că nu reprezintă o miză electorală. Avem,
însă, o responsabilitate și față de cei care nu ne votează și nu putem vorbi de
libertate reală și de responsabilitate personală câtă vreme nu asigurăm tuturor,
de la cele mai mici vârste până la capătul vieții, șanse echitabile de a-și
descoperi și împlini potențialul;
9. Susținerea fermă și pro-activă a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și a
eforturilor de război ale Ucrainei. O Ucraina europeană liberă înseamnă un
prieten în plus pentru România, garanția respectării drepturilor minorității
române din Ucraina, o Românie mai sigură și un viitor european garantat pentru
Republica Moldova;
10. Susținerea fermă și pro-activă a aderării Republicii Moldova la Uniunea
Europeană. Să susținem activ și fără echivoc asistența umanitară și militară
pentru Republica Moldova în cazul unei agresiuni ruse pornite din Transnistria
împotriva Chișinăului.
Pentru toate aceste motive, Curaj pentru România devine o comunitate deschisă a
membrilor USR PLUS, care sunt invitați să adere pe termen lung la un proiect
programatic de dezvoltare cuprinzând valori, viziune și obiective. Suntem o
comunitate care trebuie să reformeze partidul sau, dincolo de partid, să continue să
existe și să acționeze ca o comunitate a oamenilor curajoși și cu viziune de care
România are nevoie.
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