
Nr Domeniu Item Viorica Dăncilă Klaus Iohannis 
1 Politica 

externă 
România și Republica Moldova ar trebui să 
se unească într-un singur stat, nu doar ca 
state membre ale Uniunii Europene 

Mai degrabă dezacord 
 
"[Obiective:] Continuarea demersurilor de susţinere fermă şi consecventă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, pe 
baza continuării responsabile a reformei în spirit european de către autorităţile de la Chişinău; continuarea proiectelor de sprijin şi 
conectare a Republicii Moldova, prin România, la Uniunea Europeană şi valorile ei." 
(Programul PSD: https://www.guvernarepsd.ro/program-guvernare/#scroll-18). 
 
"Eu cred cu putere că viitorul nostru va fi din nou unul comun, că ne vom reuni curând în sânul familiei europene, onorând astfel lupta 
strămoşilor noştri, bărbaţi, dar să nu uităm şi femeile”, a afirmat Dăncilă la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de 
ani de la Unirea Basarabiei cu România, conform Agerpres. 
 
[...]  
 
Am transmis atunci, subliniez din nou şi acum, susţinerea fermă şi consecventă a parcursului european al Republicii Moldova din 
convingerea că locul său este în familia statelor europene. Relaţia noastră este una solidă, dorim să concretizăm cât mai multe proiecte 
comune care să aducă beneficii şi o viaţă mai bună cetăţenilor din Republica Moldova. Am în vedere aici sprijinul din domeniul sănătăţii, 
al educaţiei, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Susţinem conectarea Republicii Moldova la Europa, fie că ne referim la 
conectarea strategică, fie că vorbim de conectarea la nivelul infrastructurii. Sprijinim reformele instituţionale iniţiate de autorităţile de la 
Chişinău, esenţiale şi din perspectiva parcursului european al Republicii Moldova”, a punctat Dăncilă. (Discurs 28 noiembrie, relatat de Pro 
TV: https://stirileprotv.ro/stiri/politic/viorica-dancila-republica-moldova-este-si-va-ramane-o-prioritate-pentru-guvernul-romaniei.html) 

Mai degrabă dezacord 
 
"„Atunci când ambele popoare vor hotărî că vor acest lucru, atunci se va întâmpla.”, a spus Klaus Iohannis". (Deschide.md: 
https://deschide.md/ro/stiri/externe/46020/Klaus-Iohannis-despre-Unirea-Rom%C3%A2niei-cu-Republica-Moldova.htm). 
 
"În ceea ce privește politica de vecinătate, prioritatea permanentă a României și a mea ca Președinte va continua să o reprezinte 
dezvoltarea și adâncirea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, pe baza comunităţii unice de limbă, 
identitate, istorie și cultură." (Program electoral, pag. 76, https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR1molfxLyYdPcSnt4P5QkrREbr-
dXGD1YoJDBq0xBQryTnGkv1tbebSfL8) 
 
"În ceea ce privește vecinătatea imediată, prioritatea permanentă a României va continua să o reprezinte dezvoltarea și adâncirea 
Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, pe baza comunității unice de limbă, identitate, istorie, 
cultură. România va continua politica de sprijin al drumului european al Chișinăului, inclusiv prin consolidarea instituțiilor democratice, 
precum şi prin proiectele bilaterale de interconectare strategică și cele cu beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova pe baza 
asumării de către autoritățile acesteia, prin acțiuni concrete, a integrării europene și procesului de reformă pe care îl presupune. Se va 
acționa pentru implementarea Planului de Acțiuni semnat în octombrie 2019 și pentru continuarea sprijinului pentru Republica Moldova 
la nivel UE, inclusiv prin Grupul pentru Acțiunea Europeană a Republici Moldova. Totodată, România va continua să sprijine o soluție a 
conflictului transnistrean care să respecte deplin integritatea teritorială a Republicii Moldova, în granițele internațional recunoscute, și 
care să nu afecteze vectorul pro-european al acestui stat." (Programul PNL: https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23444590-document-
programul-guvernare-pnl-cele-12-masuri-urgente-care-vrea-guvernul-orban.htm). 

2 Politica 
externă 

Romania ar trebui să continue să mențină 
trupe în Afghanistan 

Complet de acord  
 
Ne-am asumat responsabilităţile de furnizor de securitate în regiunea noastră şi în operaţiunile NATO. Ne-am evidenţiat ca aliat predictibil 
şi de încredere, aşa cum arată toate luările de poziţie ale  aliaţilor noştri. Armata română a participat la misiuni de menţinere a păcii şi 
stabilităţii în regiuni ca Balcanii de Vest, Afganistan şi Irak. Anul acesta, ne menţinem printre primele cinci state contribuitoare cu trupe la 
misiunea din Afganistan. https://www.bursa.ro/viorica-dancila-guvernul-pe-care-il-conduc-si-a-asumat-obligatiile-din-cadrul-nato-
44068637 

Complet de acord 
 
"„Condamn cu fermitate atacul terorist laș care, din păcate, a pus capăt vieții unui cetățean român și a rănit grav un alt cetățean român 
din cadrul Ambasadei României la Kabul. Transmit condoleanțe familiei îndoliate și urez însănătoșire grabnică cetățeanului român rănit în 
același atentat. Reiterez angajamentul nostru profund pentru combaterea terorismului la nivel internațional.” 
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/mesaj-de-condoleante-transmis-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-
iohannis-in-urma-atacului-terorist-comis-la-kabul-afganistan 
 
În timpul mandatului Iohannis, România și-a suplimentat numărul de trupe în Afganistan: https://romanialibera.ro/actualitate/romania-
isi-suplimenteaza-trupele-din-afganistan-militarii-de-la-bistrita-au-invatat-limba-pashtu-748937 

3 Politica 
externă 

Politica externă a României ar trebui să 
promoveze interesele naționale, nu să 
încerce să influențeze cum abordează alte 
țări problemele lumii. 

Complet de acord 
 
"Avem nevoie de un președinte care să ne reprezinte cu demnitate în instituțiile europene [...] un președinte care să apere România, să se 
bată pentru fonduri europene pentru comunitățile locale, nu un președinte care să vorbească urât despre România la Bruxelles, să ia de 
acolo poruncile și să vină acasă fără să îi susțină pe români"" (Declaratie politica, DigiFM, https://www.digifm.ro/stiri/viorica-dancila-vrea-
sa-fie-ca-o-mama-pentru-romani-53260?fbclid=IwAR1IEO12aklTBQctVaDhlzKM8JdPNoNkQT9opm4wiJwWtPU9YpJ3GP24zbw) 
 
 
"Voi fi un Președinte care va schimba modelul politicii externe cu beneficii de imagine personale și zero rezultate concrete, într-un model 
de politică externă axată pe urmărirea interesului României și al românilor. România trebuie să iasă din stadiul de parte reprezentată în 
procesul de decizie european și să acceadă în cel de parte activă, cu viziune și capacitate de a influența deciziile europene. Este important 
să ne construim alianțe care să ne ajute să ne creștem forța de negociere și relevanța politică la nivel european." (Program electoral, 
Stiripesurse.ro, https://www.stiripesurse.ro/breaking-oferta-psd-la-preziden-iale-lista-celor-10-principii-capitale-daca-viorica-dancila-
daca-o-sa-ca-tige-alegerile_1391663.html?fbclid=IwAR2KpILxd2XYnEs5FV5OjGnEy1c_wmBtY3cMXkvoL9MxWVRk7xwhyyqyuZA) 
 
"De-a lungul întregii mele activități am ținut cu oamenii, am ținut cu România, am cerut ca România să fie tratată cu demnitate în toate 
forurile europene ... că nu abdic niciodată de la susținerea României. Sunt un proeuropean, dar, în același timp, acest lucru presupune să 
lupt pentru țara mea în forurile europene și nu să ma duc să iau de acolo anumite puncte pe care trebuie să le implementez." (Interviu 
„Oameni care mișcă România”, min 19:26, https://www.youtube.com/watch?v=c7Ft-3tkO3k) 

Dezacord total 
 
"Va trebui să depunem toate eforturile ca România să participe la demersurile de consolidare a proiectului european, pe baza unor 
obiective defnite în comun şi care să răspundă așteptărilor cetăţenilor. Îmi asum responsabilitatea ca ţara noastră să rămână un partener 
solid în orice demers pro-european. În acest sens, voi continua demersurile pentru aderarea României la Zona Euro, la Spaţiul Schengen și 
participarea la formatele de cooperare consolidată, cum ar fi iniţiativele din domeniul apărării europene sau Parchetul European ... 
Creșterea importanţei și a rolului României în procesul decizional european este un obiectiv important, la îndeplinirea căruia voi contribui 
constant. În acest sens, România va fi un partener credibil în grupul statelor membre care acţionează pentru consolidarea proiectului 
european." (Program electoral, pag. 69, https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR1molfxLyYdPcSnt4P5QkrREbr-
dXGD1YoJDBq0xBQryTnGkv1tbebSfL8) 

4 Politica 
externă 

În politica externă, președintele ar trebui 
să aibă ultimul cuvânt. 

Mai degrabă de acord 
 
"Decizia aparţine preşedintelui României. Ştiţi foarte bine că mutarea unei ambasade este decisă de către preşedintele României." 
(Agerpres: https://www.agerpres.ro/politica/2019/05/29/dancila-decizia-mutarii-ambasadei-romaniei-din-israel-la-ierusalim-apartine-
presedintelui-iohannis--316327) 

Complet de acord 
 
"Președintele României este factorul decident în politica externă. În baza acestei atribuţii clar prevăzute în Constituţie, obiectivul esenţial 
al politicii noastre externe, pe care îl vom promova în continuare, va fi creșterea influenţei pe plan extern și a proflului internaţional al 
României" (Program electoral, pag. 74, https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR1molfxLyYdPcSnt4P5QkrREbr-
dXGD1YoJDBq0xBQryTnGkv1tbebSfL8) 
 
"Decizia finală aparține Președintelui României, care este, potrivit Constituției, titular al deciziilor de politică externă a României și 
reprezentant al țării noastre în plan extern." (Digi24: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/k-iohannis-dupa-declaratia-
premierului-dovedeste-totala-sa-ignoranta-in-domeniul-politicii-externe-1103017) 

5 Design 
instituțional 

Ar trebui ca președintele României să 
poată demite primul ministru. 

Dezacord total Neutru 

6 Design 
instituțional 

Președintele trebuie să poată înlesni 
dizolvarea Parlamentului și șă declanșeze 
alegeri anticipate. 

Dezacord total Mai degraba de acord 

7 Design 
instituțional 

Funcția de mediator a președintelui 
României înseamnă că acesta nu ar trebui 
să promoveze o mișcare politică sau un 
partid în defavoarea altora. 

Complet de acord 
 
"Pentru că, atunci când un președinte își dorește dispariția unui partid politic, el devine cel mai mare pericol pentru democrație si istoria a 
dovedit-o de nenumărate ori." (Postare Facebook, 14 octombrie, 10:33, https://www.facebook.com/v.dancila/posts/663213914186848) 
 
"Eu cred ca avem nevoie de un altfel de președinte. Un președinte care să aducă consens și echilibru în societatea românească. Un 
echilibru necesar în situația actuală când vedem că avem atat ură în societate și atâta dezbinare. Avem nevoie de un președinte care să fi 
fost și prim-ministru. [...] Acest lucru ne-ar da posibilitatea de a acționa și pentru sprijinirea guvernului. Voi acționa în calitatea mea de 
președinte și pentru sprijinirea reformelor economice. În calitatea mea de prim-ministru îmi dau seama ce înseamnă să ai obstacole din 
partea președinției. Cred că este necesar să avem un președinte care să reprezinte cu demnitate România atât în plan intern, cât și în plan 
extern, un președinte care să iubească oamenii și care să fie mereu în mijlocul oamenilor, un președinte care să dea dovadă de foarte 
multă transparență, un președinte care să participe la proiectele României. [...] Avem nevoie de un președinte care să fie alături de 

Mai degrabă dezacord 
 
Programul electoral: „Voturile voastre sunt cele care îmi dau forța legitimă, ca Președinte al României, să dau guvernarea doar unei 
coaliții de partide total dedicate acelorași crezuri și continuării parcursului nostru european și democratic.” (pagina 83, 
https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR2NyJVHkWV241TcL-jQcCN3Mr-rB5PKPpLERmR-Gra_xHDB26_ucnZxrqA) 
 
"Noul guvern este hotărât să abordeze frontal problemele cu care se confruntă românii și să se implice pentru rezolvarea problemelor 
României, ceea ce este un act de mare curaj din partea PNL, care a preluat guvernarea cu un Executiv minoritar. În ultimii 30 de ani, 
România nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine din cauza faptului că PSD s-a aflat la butoane. Foarte bine că s-a terminat acea perioadă de 
guvernări toxice pesediste care au dus atacuri sistematice asupra justiției, împotriva luptei anticorupție și asupra mediului de afaceri 
privat. Cabinetul Orban nu se teme de guvernare și are soluții, iar aceasta este o veste foarte bună pentru români." 
(https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2550787351675167) 
 



Nr Domeniu Item Viorica Dăncilă Klaus Iohannis 
oameni, in orice clipă, în orice minut în care aceștia au nevoie." (Interviu „Oameni care mișcă România”, min 3:20, 
https://www.youtube.com/watch?v=c7Ft-3tkO3k) 

"S-a încheiat astăzi o etapă de guvernări pesediste, care au fost toxice pentru români, au stricat foarte multe proiecte și au produs mult 
rău României. Această schimbare care s-a finalizat astăzi este încununarea unei lupte de uzură duse în ultimii ani de mine împreună cu 
opoziția parlamentară și este o reușită indusă de voința populară" (https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2547394932014409) 
 
Videoclip electoral in care Klaus Iohannis se promoveaza ca fiind inamicul nr. 1 al PSD: 
https://www.facebook.com/klausiohannis/videos/2375615825897734/ 
 
"Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot în număr mare este esențială pentru a avea, pentru prima dată în ultimii 
30 de ani, o Românie fără PSD. Acest lucru ar însemna o victorie pentru normalizarea unei societăți care vrea o schimbare, vrea un nou 
început, vrea o Românie normală și corectă. 
Ca Președinte, am folosit toate instrumentele democratice și constituționale pentru a bloca PSD. Prin intervențiile mele, prin implicarea 
voastră continuă și prin votul dat pe 26 mai am reușit să menținem România pe drumul său pro-european și democratic." 
(https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2498068653613704) 
 
 "Astăzi, votul românilor dat pe 26 mai la Referendum a fost, iată, întru totul și pe deplin respectat. Succesul moțiunii de cenzură confirmă 
un proces care a început cu ceva vreme în urmă: intrarea în istorie a PSD. Am convocat mâine o primă rundă de consultări cu partidele 
parlamentare. Avem nevoie urgentă de un nou guvern, cu un mandat foarte clar, care să asigure o guvernare responsabilă și eficientă 
până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura. Prioritară este acum găsirea celei mai bune soluții pentru ca 
românii să fie cât mai puțin afectați de efectele acestei perioade post-moțiune. #PentruoRomânieNormală" (Postare Facebook: 
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2494520097301893) 
 
"Împreună am reușit să ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și doar împreună vom reuși să câștigăm definitiv 
această luptă pentru România. [...] Nu trebuie să uităm nicio clipă cine este PSD și care este pericolul pe care îl reprezintă pentru viitorul 
României, oricât ar vrea acum să fugă de responsabilitate și să încerce să ne dezbine prin tot soiul de tertipuri!"  
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2564086463678589 
"Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD, mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de clar 
împotriva PSD. Și acest lucru înseamnă un pas enorm înainte pentru România. [...]  Dragii mei, războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o 
luptă, mai avem un pas peste două săptămâni. Veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar! Veniți la vot pentru o Românie 
Normală!"  https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/2560210614066174 

8 Design 
instituțional 

Dacă o unitate teritorială își dorește 
autonomia, ar trebui să o poată obține. 

Dezacord total 
 
"Suntem foarte clari în a susţine că principiul constituţional al statului naţional unitar român nu este ceva negociabil. Aceasta este poziţia 
tuturor partidelor româneşti şi a tuturor instituţiilor şi este, după cum spuneam, una fără echivoc. Tocmai de aceea, ştiute fiind aceste 
lucruri, nu este nevoie de utilizarea unor formulări nefericite pentru a puncta ceva cu care suntem toţi de acord" (Realitatea: 
https://www.realitatea.net/cine-este-viorica-dancila-propunerea-psd-pentru-functia-de-premier_2132074.html) 

Mai degrabă dezacord 
 
"Autonomia locala si regionala ajuta, dar autonomia pe criterii entice nu este de dorit, pentru ca ar inhiba dezvoltarea. La aceste concluzii 
s-a ajuns la nivel european, unde chiar se recomanda ca in cazul unei regionalizari sa nu se realizeze delimitarea regionala pe linia de 
delimitare etnica" (Președintele Iohannis citat de Stirile ProTV: https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/iohannis-si-a-inceput-vizita-in-
harghita-imnul-tinutului-secuiesc-cantat-dupa-imnul-romaniei-in-cadrul-unei-dezbateri.html) 
 
Ludovic Orban, liderul PNL: ""Le respingem categoric. Se ştie foarte clar că în Constituţie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. 
(...) În ceea ce priveşte autonomia există autonomie locală (...), este un principiu prevăzut în Constituţie, numai că această autonomie 
locală nu se aplică pe criteriul etnic. În ceea ce priveşte autonomia teritorială acest concept nu există în sistemele democratice. [...] 
Suntem categoric împotrivă şi aceste propuneri nu au nici cea mai mică şansă să întrunească vreodată sprijinul populaţiei din România", a 
spus Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL."  (Romania Libera: https://romanialibera.ro/politica/orban-respingem-solicitarile-
privind-autonomia-tinutului-secuiesc-704569) 

9 Aplicarea 
legii și anti-
corupție 

Ar trebui anulate eliberarea timpurie și 
alte măsuri compensatorii pentru deținuții 
care au fost ținuți în condiții improprii în 
închisorile românești. 

Dezacord total 
 
Guvernul Dăncilă despre legea recursului compensatoriu: 
 
"În răspunsul transmis de Ministerul Justiției lui Florin Roman se menționează că propunerile legislative de abrogarea a legii recursului 
compensatoriu au fost respinse în Senat, nefiind susținute de Guvernul PSD. În punctul de vedere al Executivului PSD era subliniată 
necesitatea unui alt mecanism de compensare pentru respectarea deciziei CEDO. 
 
„Cele două propuneri legislative au fost respinse de Senat la data de 11.06.2019, iar punctele de vedere exprimate de Guvern pe 
marginea acestora au fost în sensul că nu susține adoptarea inițiativelor legislative în forma prezentată. Astfel, Guvernul a arătat că 
instituirea unui mecanism compensatoriu a constituit o necesitate rezultată, în special, din condamnarea României la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO). 
 
Urmare a hotărârii pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României (cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) privind 
condițiile de detenție din penitenciarele și centrele de reținere și arest preventiv din România, rămasă definitivă la data de 25 iulie 2017, 
CEDO a solicitat statului român, printre altele, să ia măsuri de natură legislativă care să asigure un remediu eficient pentru vătămarea 
suferită, de natura recursului preventiv și a recursului compensatoriu specific. 
 
Ca urmare a aplicării mecanismului reglementat prin Legea nr. 169/2017 deficitul de locuri de cazare existent în cadrul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor a înregistrat un trend descendent, întrucât scăderea efectivelor persoanelor private de libertate a determinat 
o mai bună distribuire a numărului de deținuți în locurile de deținere, având ca efect imediat diminuarea gradului de suprapopulare. 
 
Guvernul a apreciat că propunerea de abrogare a mecanismului astfel creat, nu este una de natură să ofere soluții corespunzătoare 
problematicii complexe din perspectiva suprapopulării penitenciare. În concluzie, s-a arătat că o abrogare a mecanismului introdus prin 
Legea nr. 169/2017, fără propunerea unui nou mecanism de compensare, mai restrâns, riguros reglementat și raportat la instituția 
liberării condiționate, este de natură să determine ca problematica inițială – a suprapopulării penitenciare și a condițiilor de executare a 
pedepselor sau măsurilor privative de libertate în România recunoscută ca problemă sistemică – să rămână, în continuare, fără soluții”, se 
menţionează în răspunsul transmis lui Florin Roman." https://mainnews.ro/cum-a-explicat-guvernul-dancila-de-ce-nu-a-abrogat-recursul-
compensatoriu-problematica-suprapopularii-inchisorilor-ramanea-fara-solutii/?cn-reloaded=1 

Complet de acord 
 
Iohannis despre recursul compensatoriu: "„Trebuie să tragem câteva concluzii rapid şi să venim cu măsuri care permit omului de rând să 
stea liniştit acasă şi să nu se teamă că un delincvent eliberat vine peste el. Am observat tot felul de poziţii şi la guvernanţi şi din 
majoritatea parlamentară, dar şi din opoziţie, care toate seamănă între ele: se caută un vinovat pentru această lege. Eu vă spun clar: nu 
asta este soluţia. Căutarea vinovaţilor în alte guvernări şi în alte majorităţi nu a rezolvat încă niciodată vreo problemă şi de aceea solicit 
guvernului României să facă într-un timp scurt o analiză profundă şi să vină cu soluţii. Aceste soluţii trebuie să vină de la Guvern , de la 
ministerul de Justiţie, se poate intra în procedură foarte rapid în Parlament, se poate corecta legislaţia. Singurul lucru care nu este 
acceptabil este ca lumea să vină şi că caute vinovaţi în loc să caute soluţii”, a declarat Klaus Iohannis." 
(https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/recursul-compensatoriu-klaus-iohannis-solicitare-pe-ton-categoric-la-adresa-guvernului-
1065498) 

10 Aplicarea 
legii și anti-
corupție 

Cercetarea neregulilor prin intermediul 
Secției pentru Investigarea Infracțiunilor 
din Justiție, o structură a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
este necesară.  

Complet de acord 
 
"Eu ii spun presedintelui Klaus Iohannis sa lase justitia in pace, sa lase justitia sa fie independenta. Eu am spus ca nu o sa intervin in 
justitie, nici sa desfiintez Sectia speciala, dar iata ca presedintele Romaniei face acest lucru"[...] Eu sper sa nu mai avem situatii de genul 
procurorului Protocala, sper sa avem o justitie independenta si sa fie numiti oameni care sa nu poata fi controlati politic." (Mediafax, 
9.10.2019, https://www.mediafax.ro/politic/reactia-lui-dancila-dupa-ce-iohannis-a-spus-ca-va-rezolva-treaba-cu-sectia-speciala-ii-spun-

Dezacord total 
 
"Președintele Klaus Iohannis consideră inadmisibilă conduita guvernanților care, nici până la acest moment, după votul clar al românilor 
din 26 mai, nu au implementat recomandările Comisiei de la Veneția cuprinse în Opinia finală din luna octombrie 2018 privind cele trei 
legi ale justiției, aspect subliniat și în opinia din 21 iunie 2019. Păstrarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ca 
instrument de intimidare a magistraților, menținerea în legislație a dispozițiilor referitoare la pensionarea anticipată a magistraților, care 



Nr Domeniu Item Viorica Dăncilă Klaus Iohannis 
sa-lase-justitia-in-pace-sa-fie-independenta-18448213) 
 
"„Cred că acest lucru a devenit obsesie pentru unii. Această secție a fost înființată, în justiție lucrurile trebuie să desfășoare în mod 
independent și noi din punct de vedere politic nu trebuie să mai intervenim. Ca să închid acest subiect al Ordonanței de urgență care 
desființează secția specială." (sursa: https://www.universuljuridic.ro/premierul-dancila-anunta-ca-sectia-speciala-de-investigare-a-
magistratilor-nu-se-va-desfiinta/) 

pun în pericol însăși funcționarea sistemului judiciar, diminuarea rolului CSM concomitent cu creșterea rolului ministrului justiției în 
procedurile de numire a procurorilor de rang înalt sunt doar câteva exemple care, în viziunea Comisiei, necesită remedieri urgente." 
(Comunicat presa, Administratia Prezidentiala, 24.06.2019, https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/opinia-comisiei-
de-la-venetia-cu-privire-la-modificarile-aduse-legilor-justitiei-prin-o-u-g-nr-7-2019-si-o-u-g-nr-12-2019)  

11 Politici 
economice 

Statul ar trebui să intervină din ce în ce mai 
puțin în economie și să lase competiția 
între companii private să dicteze mersul / 
evoluția lucrurilor.  

Dezacord total 
 
"Voi promova performanța economică în tandem cu dreptatea socială. Iar asta înseamnă o redistribuire echitabilă a prosperității și a 
oportunităților, incluzând grupurile sociale marginalizate sau vulnerabile." (Program electoral, Stiripesurse.ro, 
https://www.stiripesurse.ro/breaking-oferta-psd-la-preziden-iale-lista-celor-10-principii-capitale-daca-viorica-dancila-daca-o-sa-ca-tige-
alegerile_1391663.html?fbclid=IwAR2KpILxd2XYnEs5FV5OjGnEy1c_wmBtY3cMXkvoL9MxWVRk7xwhyyqyuZA) 

Complet de acord 
 
" Noul model de dezvoltare economică al României trebuie să se bazeze pe libertate economică, inovare și competitivitate. România 
antreprenorială este economia liberei iniţiative, care creează premisa prosperităţii durabile și garantează stabilitatea democratică. Spiritul 
antreprenorial este motorul unei economii dinamice, competitive și inovative, care se dezvoltă însă doar atunci când există stimulente 
economice, libertatea necesară ini-ţiativelor economice, reguli clare și 
stabile, care să ofere predictibilitate afacerilor și o bună imagine ţării noastre ... Politicile guvernamentale trebuie ajustate conform 
interesului public și ţinând seama de priorităţile mediului de afaceri. Măsurile solicitate constant 
de oamenii de afaceri reflectă nevoile și așteptările întregii societăţi, nu doar pe cele ale economiei private" (Program electoral, pag. 44, 
https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR1molfxLyYdPcSnt4P5QkrREbr-dXGD1YoJDBq0xBQryTnGkv1tbebSfL8) 

12 Politici 
economice 

Salariul minim ar trebui ridicat în mod 
regulat pentru a ține pasul cu creșterea 
costului vieții. 

Complet de acord  
 
PSD a făcut mai multe majoriări în timpul guvernării și Viorica Dăncilă își anunțase intenția de a mai face majorări.  
 
 „Am pregătit mai multe proiecte pe care viitorul guvern să le poată adopta”, a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern de 
luni. 
 
„Am convingerea că oamenii trebuie să fie corect plătiţi pentru munca lor. În guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat, începând cu anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru 
angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, la 2.620 de lei lunar. După amiază vom avea 
consultări pe aceasta temă cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a declarat Viorica 
Dăncilă.” (https://romania.europalibera.org/a/dancila-paseaza-decizia-majorarii-salariului-minim-viitorului-guvern-/30240313.html) 

Dezacord total 
 
Poziția PNL este că salariul minim trebuie crescut ținând cont de mai multe criterii, inclusiv „mediul de afaceri”. 
 
Spre exemplu, în programul de guvernare al PNL se scrie că creșterea salariului minim a pus presiune pe industrie: „Problemele 
structurale apărute în industrie sunt erodarea competitivităţii ca efect al modelului economic promovat de PSD, efectele OUG 114/2018 
asupra sectorului energetic, presiunile mari pe costuri din exagerarea creşterii salariului minim în activităţile producătoare de bunuri de 
consum şi importurile tot mai competitive.” (pag 5). Legat de creșterea acestuia, mai este scris și că PNL își dorește să fie făcut conform 
unor criterii obiective  (dar nu e specificat care anume). Mai exact, la capitolul despre stimularea pieței muncii, una din măsurile 
planificate de PNL este: „Promovarea unui proiect de Lege pentru stabilirea salariului minim prin aplicarea unui mecanism obiectiv și 
predictibil.” (pag 43.) 
 
Președintele însuși a retrimis înapoi în Parlament recent o lege care ar fi modificat „coșul minim de consum”, transformându-l într-un „coș 
minim de trai decent”. Potrivit acestui proiect de lege, coșul minim ar fi actualizat anual prin Hotărâre de Guvern, bazat pe date de la 
Institutul Național de Statistică. Președintele Iohannis nu a spus clar că este împotriva corelării constante a salariului minim cu niște 
indicatori ai costului vieții. Iohannis a argumentat, printre altele, că e nevoie de criterii mai bune pentru stabilirea coșului minim și că 
astfel de decizii ar trebui luate de Parlament, nu prin Hotărâre de Guvern. (Vezi argumentele aici: 
https://www.digi24.ro/stiri/economie/iohannis-a-trimis-la-reexaminare-modificarea-legii-privind-cosul-minim-de-consum-1216253). 
Proponenții legii, care critică decizia lui Iohannis, consideră că Iohannis ignoră faptul că este o lege mai bine fundamentată științific decât 
majoritatea, și că de fapt președintele susține prin acțiunile sale o politică de austeritate. 
(https://www.facebook.com/AdrianDohotaru1983/photos/a.387237128421055/739644369846994/?type=3&theater) 

13 Sănătate Guvernul ar trebui să ia măsuri pentru a 
încuraja oamenii să-și ia pachete de 
asigurare complementară de sănătate. 

Mai degraba de acord  
 
Vezi masurile legate de coplata si OUG cu decontarea serviciilor din clinici private. 

Complet de acord 
 
Poziția PNL: "Guvernul va pregăti elaborarea unui pachet de măsuri pentru stimularea asigurărilor de sănătate private complementare." 
(Programul de Guvernare PNL, pag. 49, https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23444590-document-programul-guvernare-pnl-cele-12-
masuri-urgente-care-vrea-guvernul-orban.htm) 

14 Sănătate Spitalele neperformante ar trebui închise 
sau comasate cu alte spitale.  

Dezacord total 
 
"Nu sunt adepta închiderii spitalelor, sub nicio formă! Am avut o perioadă în care au fost închise spitale, şcoli, s-a scris o filă neagră pentru 
medicină, pentru oameni. Eu sunt adepta modernizării spitalelor, dotării lor cu aparatură performantă şi rămânerii medicilor în ţară. Cred 
că în această direcţie am şi acţionat, pentru că dincolo de cuvinte, de ceea ce îţi propui, contează faptele, iar după cum aţi putut observa, 
noi ne-am ocupat de salarizarea personalului medical, pentru că trebuie să recunoaştem profesionalismul cadrelor medicale, şi, în acelaşi 
timp, de dotarea spitalelor cu aparatură, de modernizarea spitalelor, în niciun caz de închiderea lor", a precizat Dăncilă. 
 
[...] 
 
"Nu trebuie să ne întoarcem în acea perioadă, iar ceea ce s-a preconizat acum prin programul de guvernare al PNL nu face decât să tragă 
un semnal de alarmă. Mă refer la comasarea spitalelor, care bineînţeles că va însemna închiderea spitalelor. Eu cred că oamenii au nevoie 
în propria ţară să ştie că pot ajunge într-un timp foarte scurt la primul spital. Unii au nevoie de intervenţii rapide, medicii trebuie să 
rămână în ţară în spitalele noastre cât mai multe şi modernizate, iar această solicitare a programului de guvernare al PNL nu este una care 
să se plieze pe realitatea din România", a conchis Viorica Dăncilă". (Agerpres: https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/31/viorica-
dancila-comasarea-spitalelor-nu-se-pliaza-pe-realitatea-din-romania--394750) 

Complet de acord 
 
Poziția PNL: "Guvernul, în colaborare cu toate structurile locale și centrale care dețin unități sanitare cu paturi în administrare, vor realiza 
o analiză riguroasă și vor stabili un plan de reorganizare/comasare a spitalelor neperformante sau a celor care înregistrează mari 
dificultăți de sustenabilitate financiară." (Programul de guvernare PNL, pag. 51: https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23444590-
document-programul-guvernare-pnl-cele-12-masuri-urgente-care-vrea-guvernul-orban.htm) 

15 Educație Ar trebui să existe mai multe școli private 
și opțiuni pentru cetățenii care-și permit să 
plătească pentru ele.  

Mai degrabă dezacord Complet de acord 

16 Drepturi și 
valori 

Președintele trebuie să susțină măsuri 
pentru a elimina separarea elevilor romi și 
ne-romi în școli.  

Complet de acord 
 
"Nu sunt de acord cu prejudecăţile existente, uneori şi în spaţiul public, cu privire la romi, deoarece ei au dovedit că pot să aibă succes 
într-o lume care adesea le-a fost potrivnică. (...) Personal, consider că nimeni nu ar trebui să sufere din cauza etniei sau din cauza 
prejudecăţilor nefondate ce se întâlnesc la nivelul comunităţii în care trăim. Instituţiile naţionale precum şi toţi reprezentanţii clasei 
politice şi opiniei publice au obligaţia de a se angaja să lupte împotriva discriminării şi să îmbunătăţească integrarea persoanelor de etnie 
romă", a mai spus premierul în mesajul său."  SOURCE: https://romanialibera.ro/cultura/viorica-dancila-comunitatea-roma-are-un-rol-
important-in-istoria-poporului-roman-711709 
 
Combaterea segregării nu se găsește în programul PSD în mod specific. Sunt menționate următoarele:  
"Vom urmări aplicarea mult mai eficientă a strategiei naţionale şi reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite să asigure 
îmbunătăţirea substanţială a situaţiei romilor, cu un accent deosebit pe comunităţile de romi aflate într-o situaţie de sărăcie extremă, 
prin: 
● Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local; 
● Realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunităţile de romi; 
● Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi implementarea unor 

Mai degrabă de acord 
 
În programul de guvernare PNL, "aplicarea efectivă a metodologiei pentru combaterea segregării școlare" se află printre prioritățile pe 
termen scurt listate la pagina 45 (https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23444590-document-programul-guvernare-pnl-cele-12-masuri-
urgente-care-vrea-guvernul-orban.htm) 



Nr Domeniu Item Viorica Dăncilă Klaus Iohannis 
programe de reabilitare a locuinţelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului 
metan, a salubrităţii; 
● Eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la 
servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie civică, prevenirea 
infracţionalităţii)." (https://www.guvernarepsd.ro/program-guvernare) 

17 Drepturi și 
valori 

Căsătoria sau un parteneriat civil - care să 
implice drepturi egale precum cele 
asociate căsătoriei -  intre persoane de 
același sex ar trebui să fie legală. 

Mai degrabă dezacord 
 
Viorica Dăncilă a susținut referendumul pentru redefinirea căsătoriei în Constituție ca fiind între un bărbat și o femeie. Spre exemplu, 
înaintea referendumului aceasta a declarat că „Această consultare amplă are loc ca urmare a unui demers venit din partea societăţii şi nu 
se îndreaptă împotriva unei minorităţi. Tema familiei are puternice rezonanţe în valorile noastre tradiţionale şi în conştiinţa poporului 
român.” (Mediafax: https://www.mediafax.ro/politic/viorica-dancila-despre-referendumul-pentru-familie-nu-se-indreapta-impotriva-
unei-minoritati-17544054).  
 
Dăncilă a mai spus și că „În locul apelurilor pentru boicotarea referendumului, ar fi mai onest dacă partidele şi-ar asuma o poziţie clară. 
Partidul pe care îl reprezint şi-a arătat sprijinul faţă de acest referendum şi cred că este cel mai adecvat răspuns.” 
(https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/viorica-dancila-referendumul-pentru-familie-va-fi-organizat-pe-6-si-7-octombrie-
998915).  
 
În ziua votului, a declarat: „ Tema familiei este importantă pentru noi toți. Am votat pentru valorile în care eu cred.” 
(https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/referendumul-pentru-familie-mesajul-transmis-de-viorica-dancila-dupa-ce-a-votat-zfiecare-
trebuie-sa-se-exprime-foto.html).  
 
Totuși, în Parlamentul European, ea (și majoritatea parlamentarilor europeni din România) a votat în favoarea unui raport care încuraja 
statele membre să recunoască legal relațiile între persoane de același sex. (https://www.stiridecluj.ro/politic/toti-europarlamentarii-psd-
inclusiv-viorica-dancila-au-votat-pentru-casatoriile-gay-in-2015-1-1) 

Neutru 
 
Declarații Iohannis privind referendumul pentru redefinirea căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie: "„Societatea trebuie să revină la 
toleranţă şi la acceptarea celuilalt. Acceptarea celuilalt cu bune şi rele. Nu suntem toţi la fel. Nu toate grupurile etnice şi toate grupurile 
religioase sunt la fel. Este greşit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative. Eu nu cred în 
ele şi nu le sprijin. Eu sunt adeptul toleranţei, încrederii şi deschiderii spre celălalt“, a precizat preşedintele României." (Adevarul: 
adev.ro/pbdfl0 

18 Mediu Trebuie oprita exploatarea padurilor în 
scopuri economice.  

 Dezacord total 
 
"Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului de 56,1579 ha de către 
S.C. Deva Gold S.A., în vederea realizării obiectivului “exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej”. Legea a fost supusă 
consultării publice de către Ministerul Apelor și Pădurilor. [...] Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost inițiat într-un moment în care există 
sesizări penale legate de modul în care autoritățile locale au cedat companiei miniere o parte din terenurile cu păduri care ar urma să fie 
defrișate. Mai mult, una dintre aceste sesizări a fost adresată DNA de către Senatul României, în urma aprobării Raportului Comisiei de 
anchetă a proiectului de la Certej, în vara acestui an”, a declarat senatorul USR Mihai Goțiu" (sursa: https://usr.ro/2018/11/06/guvernul-
dancila-da-liber-la-defrisari-pe-locul-celei-mai-mari-tragedii-de-mediu-din-romania/) 

Dezacord total 
 
"”4. Art. I pct.72 din legea transmisă spre promulgare, respectiv completarea art. 60 cu noi reglementări privind valorificarea masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică poate conduce la ideea creării unui mediu neconcurențial. Apreciem că dispozițiile art. 
60 alin. (5) lit. f) și g) — prin care se introduc: pragul maxim de 30% la achiziția sau procesarea de masă lemnoasă din fondul forestier 
național și dreptul de preempțiune pentru producătorii din industria mobilei la cumpărarea de masă lemnoasă — sunt de natură să aducă 
atingere principiilor libertății economice și contractuale, ca fundamente esențiale ale economiei de piață. Introducerea unei limitări 
arbitrare în activitatea operatorilor economici, care ar genera dezavantaje pentru unii și avantaje pentru alții, ar putea avea impact 
negativ asupra mediului concurențial și ar putea atrage posibilitatea de a fi invocată încălcarea obligațiilor asumate de statul român în 
calitate de stat membru al Uniunii Europene. Totodată, pentru asigurarea respectării procedurilor naționale și comunitare în domeniul 
ajutorului de stat și al concurenței, considerăm că regulamentul privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, ce va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 60 alin. (4) din legea transmisă la promulgare, ar trebui să fie elaborat cu 
avizul autorității de concurență.” (Romania Curata, http://www.romaniacurata.ro/cum-a-preluat-iohannis-argumentele-firmei-
schweighofer-in-cererea-de-reexaminare-a-codului-silvic-document-si-cum-preia-schweighofer-lemnul-taiat-ilegal-video-cu-camera-
ascunsa/)  

19 Mediu Intrarea Rosia Montana in Patrimoniul 
UNESCO este in interesul Romaniei.  

Mai degrabă dezacord 
 
Guvernul Dăncilă a solicitat amânarea deciziei UNESCO privind includerea Roșia Montană pe lista patrimoniului său, o solicitare făcută în 
2018. Motivația a fost că acest demers ar putea complica litigiul dintre statul român și compania Gabriel Resources. Gabriel Resources 
este acționar majoritar la Roșia Montană Gold Corporation, și a dat în judecată statul după suspendarea planurilor pentru proiectul 
minier. (https://www.g4media.ro/exclusiv-guvernul-dancila-a-stopat-procedura-de-includere-a-rosiei-montane-in-patrimoniul-
unesco.html) 
 
Activiștii de mediu se tem că de fapt litigiul a fost doar un pretext pentru suspendarea acestui demers la UNESCO. De altfel, depunerea 
dosarului la UNESCO s-a produs oarecum inopinat, la scurt timp înaintea demisiei Ministrului Culturii Corina Șuteu (din cabinetul Cioloș), 
fără o coordonare sau o agreare a deciziei cu alte ministere și, aparent, fără o decizie oficială a Primului Ministru în acest sens. 
(https://www.g4media.ro/exclusiv-guvernul-dancila-a-stopat-procedura-de-includere-a-rosiei-montane-in-patrimoniul-unesco.html; 
https://romanialibera.ro/politica/iohannis-si-dancila-discuta-la-csat-despre-rosia-montana-737530; https://www.digi24.ro/magazin/timp-
liber/cultura/e-oficial-inscrierea-rosiei-montane-in-patrimoniul-unesco-a-fost-amanata-956622). 

Mai degrabă de acord 
 
„Subiectul «Roşia Montană», ca parte a patrimoniului cultural naţional şi a patrimoniului cultural universal, a fost permanent în atenţia 
preşedintelui României, atât din punct de vedere cultural, cât şi sub aspect social, cu impact major într-o zonă istorică a României. Tema 
supusă atenţiei are o dimensiune patrimonială, iar în baza cadrului legal existent, Guvernul României dispune de instrumentele şi de 
instituţiile abilitate pentru a gestiona întregul proces de includere a «Peisajului cultural minier de la Roşia Montană» în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO.  În baza prevederilor constituţionale şi legale, membrii CSAT au luat act de informarea făcută de către ministrul Culturii 
şi Identităţii Naţionale, urmând ca problematica să fie în continuare gestionată de către Guvernul României“, se arată în comunicatul 
Administraţiei Prezidenţiale.” (adev.ro/pbc1t9). 

20 Pensii Procentul din venit direcționat obligatoriu 
către fondurile de pensii private – prin 
Pilonul II – ar trebui să crească. 

Mai degrabă dezacord 
 
Guvernarea PSD a făcut posibilă retragerea din Pilonul II (în anumite condiții) și turnarea tuturor contribuțiilor de către o persoană în 
Pilonul I. În plus, în timpul guvernări PSD s-a redus puțin și contribuția la Pilonul II.  

Mai degrabă de acord 

„Sustenabilitatea Pilonului II de pensii a fost fragilizată prin „Ordonanța lăcomiei”, prin lipsa predictibilității, impunerea unor cerințe 
excesive administratorilor de fonduri și o comunicare publică plină de sincope cu privire la viitorul activelor deținute de cei peste 7.3 
milioane de participanți. Aceste evoluții pun într-o lumină nouă importanța educației financiare, a responsabilității și contribuției 
individuale în deciziile de economisire pentru viitor.” (Program electoral, p. 33: 
https://iohannis.ro/program/?fbclid=IwAR2NyJVHkWV241TcL-jQcCN3Mr-rB5PKPpLERmR-Gra_xHDB26_ucnZxrqA) 

Din programul PNL: "Cu privire la sistemul de pensii, în condițiile în care, în 2060, România va avea o populație de 14 milioane de oameni, 
iar ponderea tinerilor va fi egală cu cea a bătrânilor (30%), noul guvern trebuie să abordeze această realitate cu maximă responsabilitate, 
accentuând asupra unui sistem bazat, într-adevăr, pe contributivitate și pe controlul sumelor acumulate prin Pilonul 2. În 2018, Guvernul 
a redus la 3,75% contribuția la Pilonul 2 în condițiile  în care Legea nr. 411/2004 prevedea creșterea procentului progresiv. Pentru o viață 
decentă la momentul pensionării, alături de veniturile cuvenite din pensia garantată de stat, viitorul pensionar trebuie să fie stimulat încă 
din timpul perioadei active să-și asigure veniturile necesare prin capitalizarea și acumularea în fondurile de pensii private și în conturi 
individuale private, cu garantarea beneficiilor viitoare de către stat." (p. 42) 

Tot din programul PNL: "Consolidarea Pilonului 2 de pensii prin:  
o eliminarea cerințelor suplimentare impuse fondurilor de pensii administrate privat; 
o eliminarea posibilității de a opta între Pilonul 1 și Pilonul 2; 
o reluarea creșterii procentului virat la Pilonul 2 așa cum a fost prevăzut inițial în legislație;" (p. 43, https://www.hotnews.ro/stiri-politic-
23444590-document-programul-guvernare-pnl-cele-12-masuri-urgente-care-vrea-guvernul-orban.htm) 

 


