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România are nevoie de tine. Hai în USR!
Putem fugi de politică, dar politica nu va fugi de noi. Timp de 26 de
ani cetățenii au spus că politica este
murdară, că toți politicienii mint și fură.
Timp de 26 de ani cetățenii au spus că
politica nu este pentru ei. Apoi a fost
#Colectiv. O generație de oameni care
își văzuseră de cariere și-au dat seama
că dacă ei nu fac politica, politica ori-

Da, nu suntem politicieni profesioniști.
Asta se vede. Cu bune și cu rele.
Suntem cetățeni români înainte de toate. Care s-au săturat să stea deoparte.
Și trebuie să fim mai mulți.
România are nevoie de fiecare! România are nevoie de tine. Hai în USR!

Suntem cetățeni români înainte de toate.
Care s-au săturat să stea deoparte.
Și trebuie să fim mai mulți.
cum va fi făcută. Dar de către cei mai
răi dintre noi. E ușor să stăm fiecare în
bula noastră, dar realitatea se răzbună.
Și fiecare dintre noi putem fi victime.
Până acum un an, noi, membrii USR
eram cetățeni care ne vedeam de cariere. Mulți dintre noi suntem IT-iști,
ingineri, arhitecți, fermieri, profesori,
medici. Și eram buni în meseriile noastre. Dar nu e destul. Pentru că avem o
țară în comun. Pe care o iubim. Pentru
care merită să ne luptăm cu Ceilalți.

Dacă vrei să schimbi România pe
termen lung, intră în politică.
Dacă vrei ca Justiția să nu mai fie
terfelită în numele unor condamnați
penali, intră în politică.
Dacă vrei ca părinții și copiii tăi
să aibă acces la medicamente și la
servicii de sănătate decente, intră în
politică.

Dacă vrei să dăm o șansă reală
educației copiilor noștri, intră în
politică.
Dacă vrei să redăm demnitatea
bătrânilor care ne cer ajutorul pe la
guri de metrou și pe la semafoare,
intră în politică.
Dacă vrei să salvăm satul românesc de sărăcie și înapoiere, intră în
politică.
Dacă vrei mai mult de zero kilometri de autostradă, intră în politică.
Dacă vrei să ne recâștigăm respectul ca țară, intră în politică.
Dacă vrei să reconstruim țara asta
și să o menținem pe harta Europei,
intră în politică.
O să fie un drum lung și greu. Foarte greu pe alocuri. Dar nu există altă
bătălie mai importantă decât asta.

Hai în USR!
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INTERVIU DAN BARNA,
PREȘEDINTE UNIUNEA SALVAȚI
ROMÂNIA
“USR este o organizație care iese din paradigma
partidului liderului suprem. Este reconfortant
să stai de vorbă cu colegi de partid care au alte
păreri decât tine.”
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OAMENII USR
Fiecare membru USR are o poveste
extraordinară. Avem alături de noi oameni
implicați în societate, oameni care nu au stat
deoparte.
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USR ESTE VOCEA OAMENILOR
CINSTIȚI ÎN POLITICĂ

Imaginați-vă cum ar fi arătat actualul Parlament,
dominat de partide cu interese ascunse, fără o
voce care să apere interesele cetățenilor.
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În sfârșit, ai cu cine!
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Vrem o țară ca afară! Iată primii pași
Are USR o doctrină? Ni se tot spune
că nu. Vechile partide ne atacă ca și
când ele ar avea doctrine. Nu au decât
nume pompoase și mincinoase. De
fapt, USR este cel mai coerent partid
din Parlamentul României.
”Doctrina” USR este aplicarea unor
soluții concrete, la nevoile cetățenilor,
pe principii simple ca transparența,
onestitatea, libera competiție, respect
pentru valori.
Noi toți suntem cetățeni înainte de a

fi USR-iști. Și munca noastră reflectă
prioritățile noastre ca cetățeni liberi
care vrem o Românie modernizată.
USR este cel mai european partid din
România. USR este partidul din România cel mai preocupat de mediu. USR
este partidul din România preocupat
realmente prin fapte de problemele
locale, pentru că ducem vocea grupurilor civice în primării și Parlament.
USR este partidul din România preocupat de egalitate. Ceilalți instituie privi-

legii, noi ne luptăm cu ele, pentru că
reprezentăm cetățenii liberi, europeni, ai României modernizate. Luptăm
pentru egalitate în fața legii. Pentru
egalitate a șanselor astfel încât fiecare
copil să meargă la școală. Pentru egalitate a pensiilor la contribuție egală.
USR este partidul moderaților. V-ați
obișnuit ca partidele să promită marea cu sarea. Noi nu promitem ce nu
putem face. Niciuna dintre inițiativele
noastre nu este populistă. Nu ne batem cu cărămida în piept. Nu suntem

Viitorul așa cum
îl “construiește”
coaliția PSD - ALDE

naționaliști, suntem patrioți.
USR este partidul modernității europene a României. Asta este doctrina
noastră! Vrem o țară ca afară! Așa
cum cei de la PSD vor o țară care să
muncească pentru ei. Noi suntem cei
de care se teme cu adevărat partidulsistem PSD. Pentru că pe noi nu ne
pot cumpăra. Noi avem alt ADN. PSD
și USR se bat pentru un viitor diferit al
acestei țări. Ei vor România feudală,
noi vrem România modernă.

Mai jos am selectat câteva (și a fost
greu să alegem) dintre momentele în
care USR și PSD au fost în conflict deschis, pentru viitorul nostru.
Vrem o țară ca afară! Și țara asta se
construiește de jos în sus, cu fiecare acțiune, proiect de lege, luare de
poziție, protest! Suntem generația
care va moderniza România și viitorul
nostru abia începe!

Viitorul așa cum
îl construiește
USR

PSD ACAPAREAZĂ RESURSELE PUBLICE
PSD a acaparat banii naționali de investiții
și îi folosește drept pușculiță de partid
În perioada în care a fost vicepremier și ministrul al Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea a avut pe mână cel
mai mare fond de investiții din bani naționali, Programul Național de Dezvoltare Locală. Banii au fost alocați pe
criterii politice clientelare, primarilor PSD. Multe dintre proiecte au fost pur și simplu inutile pentru comunitățile
locale.

PSD fură prin firme ale primăriilor
Ca să fure mai ușor banii publici, primarii PSD din București, dar și din alte orașe, înființează pe bandă firme ale
primăriilor. Astfel, pot da salarii uriașe pilelor politice angajate fără concurs și nici nu mai trebuie să facă licitații
transparente. Doar Gabriela Firea a înființat 20 de firme, cu salarii totale de 50 milioane de lei, doar pe ultimele
trei luni din 2017. Calculați dumneavoastră cât fură. Dacă PSD va pierde primăria, firmele vor rămâne să căpușeze
bugetul public, cu pilele PSD în funcții. Statul pierde oricum, PSD câștigă în toate variantele. Malefic.

PSD subordonează politic companiile de stat
Companiile de stat ar trebui conduse de profesioniști selectați de pe piața muncii, cu experiență de management. Exact asta prevedea o ordonanță de urgență din anul 2016. PSD și ALDE au ocolit această ordonanță,
introducând multe excepții, adică au decis politic că un număr foarte mare de companii de stat nu trebuie să se
supună acestei legi. Adică pot fi conduse de politruci ai PSD și ALDE. Acum vor să grupeze aceste companii întrun fond unic, pentru a ascunde acapararea lor de către clientela lor politică. În loc ca aceste companii să producă
pentru noi, sunt căpușate de oamenii lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu.

PSD încearcă să blocheze
piața gazelor naturale din România

USR propune ca banii de la centru să fie alocați obiectiv și transparent,
nu doar primarilor puterii
Curtea de Conturi a României a realizat un raport de audit al PNDL pentru anii 2013 și 2014, în care sunt semnalate o serie de nereguli în acordarea finanțărilor. Curtea nu a trimis niciodată raportul la DNA sau altor organe
competente pentru a face verificări. Parlamentarii USR au făcut public raportul, de unde se vede dimensiunea
dezastrului. USR propune un fond național de dezvoltare unic, din bani europeni și naționali, alocat pe proiecte
transparente și oneste. Dragnea și PSD folosesc miliarde de lei pentru a cumpăra primari. USR dorește să elibereze administrația de tirania pilelor politice

USR blochează sifonarea banilor publici
PSD a oferit partidelor de opoziție locuri în conducerile acestor firme, doar ca să tacă. Alte partide au acceptat
acest joc murdar. USR a respins categoric acest târg care vindea interesul cetățenilor pentru posturi călduțe ale
oamenilor din partid. Nu noi, niciodată! USR a pornit procese pentru a desființa în instanță aceste firme-căpușe.
La Primăria Sectorului 3, consilierii USR au reușit prin norme de consiliu local să forțeze aceste firme să respecte
legea achizițiilor publice.

USR a cerut concursuri deschise și transparente
pentru conducerea companiilor de stat
Parlamentarii USR au apărat în Parlament ordonanța care profesionaliza ocmpaniile de stat. Am cerut la fiecare
pas concursuri transparente, pentru a găsi cei mai buni oameni care să conducă companiile de stat, nu politrucii PSD și ALDE. USR consideră că aceste companii de stat trebuie să aibă mandate clare, transparente pentru
funcționare, care să respecte interesul public. Unele trebuie reformate. Companiile de stat trebuie să înceteze
să fie vacile de muls ale partidelor.

USR va apăra piața liberă
și direcțiile europene ale României

Blocarea proiectului de interconectare europeană BRUA, încetinirea exploatărilor de gaze din platoul continental al Mării Negre, o piață în haos și controlată politic prin instrumente de partid. Așa va arăta piața de gaze naturale din România dacă PSD și deputatul Iulian Iancu vor fi lăsați să distrugă ordonanța care a făcut ordine pe piața
gazelor (OUG 64/2016). Au depus eforturi considerabile ca să naționalizeze o parte din piața de gaze naturale,
în ciuda avertismentelor comisarului european pentru energie care a declarat clar că intenția PSD se va solda cu
un conflict cu Uniunea Europeană pe acest subiect. PSD are o politică de trădare față de românii din Republica
Moldova. Statul român trebuie să poată exporta gaz acolo și a investit într-o conductă specială. PSD face jocul
Gazprom dorind să interzică acest export.

USR s-a opus în mod permanent în fața inițiativelor din Comisia de Industrii și Servicii și a făcut notă discordantă
cu majoritatea PSD-ALDE care a încercat să-și ascundă intențiile de a distruge piața de gaze naturale din România.
Ne-am opus când PSD a folosit amendamente scrise de companii străine rusești care intenționau să își impună
punctul de vedere prin intermediul președintelui comisiei de Industrii. Parlamentul României acceptă, prin PSD
și Iulian Iancu, amendamente scrise direct de companii rusești. USR a demascat un posibil act de trădate comis
de PSD. USR crede că piața gazelor trebuie să încurajeze și producția și prețurile mici pentru consumatori, iar
asta se poate face prin competiție și prin transparență. PSD s-a obișnuit să controleze această piață, dar USR și
Comisia Europeană vor continua presiunea pentru reforme.

PSD vrea gâtuirea fundațiilor și ONG-urilor,
inclusiv a celor umanitare

USR sprijină fundațiile și organizațiile neguvernamentale, care suplinesc
ineficiența statului în toate domeniile

PSD a inițiat o lege care are ca principal scop să paralizeze activitatea fundațiilor și a organizațiilor neguvernamentale. Pentru că detestă vocile din societatea civilă care le contestă maniera nocivă de guvernare, PSD-iștii
sunt gata să închidă ONG-uri care se ocupă de îngrijirea copiilor cu afecțiuni oncologice, care duc copii din medii
defavorizate la școală, care sprijină implicarea cetățenilor în societate. PSD a luat deja o serie de decizii, prin așa
numita Revoluție Fiscală, menite să reducă finanțarea acestor organizații.

USR a depus două proiecte de legi care urmăresc sprijinirea finanțării sectorului non-profit de către cetățeni
prin majorarea și extinderea instrumentului fiscal de redirecționare a unei cote din impozit, către ONG-uri. Propunerile legislative vin ca urmare a modificărilor aberante aduse Codului Fiscal de guvernul lui Liviu Dragnea,
care afectează finanțarea sectorului ONG de către cetățeni și în contextul în care PSD a declanșat o acțiune de
suprimare a vocilor critice din societatea civilă.
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EDUCAȚIE - POLITIZARE ȘI NEPĂSARE
Actuala putere politizează învățământul din România
Toate partidele vechi care s-au perindat în ultimii 27 de ani la conducerea României au folosit sistemul de
educație ca instrument politic pentru strângerea de capital electoral. Actuala coaliție de guvernământ, PSD ALDE, a desființat o decizie a guvernului tehnocrat de organizare a unor concursuri pentru posturile de directori
de școli și a reluat practica numirilor politice în aceste funcții. Educația copiilor noștri este la mâna unor politruci
cu interese clientelare.

O treime dintre copii abandonează școala,
iar PSD nu e interesat
România are cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană. La sate și în zonele sărace ale orașelor,
rata de abandon este dramatică. O întreagă generație de copii va pierde cu totul startul în viață. PSD nu e în stare
să facă nimic, miniștrii Educației se ocupă de manuale de sport și alte nimicuri stupide și ignoră această bombă
socială. Mai rău, distrug ce încep alții pe această temă.

USR propune: educație performantă pentru copiii noștri,
nu clientelism politic
USR a depus un amendament de lege care propune ca funcțiile de conducere din sistemul preuniversitar să
devină incompatibile cu deținerea unei funcții de conducere alese sau numite în cadrul unui partid politic. Mai
exact, că membrii de partid nu vor mai putea parazita sistemul de învățământ din România.

USR propune extinderea programul național
”Școală pentru toți” la toate școlile defavorizate
Guvernul tehnocrat a lansat în 2016, cu fonduri europene, cel mai mare program național de reducere a abandonului școlar: ”Școală pentru toți”. Școlile sărace intră într-un regim cu cheltuieli flexibile, în care copiii primesc
ce au nevoie pentru a sta la școală (hăinuțe, mâncare, consiliere). Guvernul PSD a ignorat acest program și nu a
continuat aplicarea. USR propune extinderea sa în toată țara și finanțare din bugetul național.

SĂNĂTATE - RISIPĂ ȘI POLITIZARE
PSD tolerează fraudele din sistemul național
de asigurări de sănătate, prin deconturi fictive
Banii pentru Sănătatea noastră sunt puțini, dar și acești puțini sunt risipiți. Tot mai multe cazuri de fraudă, anchetate de DNA, arată că există rețele de firme care decontează fictiv cheltuieli în numele nostru. Statul ne
pune să plătim din buzunar medicamentele în spital, dar Casa de Asigurări de Sănătate decontează fals bani în
numele nostru. E un fenomen răspândit. Pe care PSD îl tolerează, pentru că firmele respective sunt conectate la
pușculițele de bani ale Partidului.

PSD dorește un domeniu al sănătății politizat
și lipsit de capacitatea de a se auto-reforma
PSD nu poate accepta un sistem de sănătate care să nu fie dependent de actul politic, de sifonarea banilor publici și de implicarea permanentă a politicienilor în manevrarea sa. OUG 79/2016 avea menirea de a depolitiza
funcțiile de conducere în spitale, de a interzice directorilor să își angajeze rudele sau să primească beneficii de la
furnizori. Ordonanța era primul pas către curățarea de corupție a sistemului sanitar. PSD a blocat aceste măsuri
și a rescris ordonanța în așa fel încât să nu mai aibă niciun efect. PSD a dat liber la corupție în sănătate, indiferent
de efectele catastrofale pe care acest fapt le are deja asupra bolnavilor din România.

În proiectul USR toți cetățenii sunt informați anual
despre cheltuielile de sănătate decontate în numele lor
USR a depus un proiect de lege care obligă CNAS să informeze toți cetățenii despre ce cheltuieli sunt decontate pentru ei. USR dorește ca fiecare asigurat să primească, din partea autorităților, un raport detaliat periodic
privind cheltuielile făcute în numele său. Astfel, cetățeanul verifică dacă se fac decontări fictive în numele lui.
O măsură simplă, ușor de aplicat, care ar anihila scurgerea banilor din Sănătate: dacă suntem informați, putem
sesiza fraudelor noi înșine.

USR s-a opus și a blocat modificările
propuse de PSD în sistemul sanitar
Deputații USR s-au opus public și au blocat temporar modificărilor dorite de PSD. Am organizat dezbateri în
cadrul comisiei în care i-am pus față în față pe inițiatorul măsurilor de reformă, fostul ministru al Sănătății, Vlad
Voiculescu și pe rectorii facultăților de medicină, principalii susținători ai menținerii implicării politicului în
domeniul sanitar. Am protestat, ne-am opus, am rescris și negociat tot ce se putea astfel încât să împiedicăm
modificările la OUG 79/2016. Vom continua să facem acest lucru pentru că înțelegem exact faptul că sistemul
de sănătate este falimentar astăzi deoarece el este victima politicului, dornic să permită corupției să îl distrugă
și să îl sărăcească de resurse.

PROSTIE ȘI NEPĂSARE
PSD și ALDE eliberează mii de condamnați înainte de termen.
Unii dintre aceștia comit la scurt timp crime și violuri
Ca să scape de pușcărie, PSD a lansat falsa temă a aglomerării pușcăriilor. Au dat o lege prin care peste 3000
de deținuți sunt scoși din pușcării și trimiși în societate. Fără pregătire, fără măsuri de integrare. Deja o femeie a
fost tâlhărită și violată noaptea pe stradă de un recidivist eliberat. Un alt condamnat pentru viol, eliberat înainte
de termen, este acuzat că și-a ucis vecinul, la beție. Suntem victimele directe, la propriu, ale inconștienților care
ne conduc.

Birocrația lasă cetățenii români
fără cetățenie
Mii de cetățenii români cu domiciliul în străinătate, majoritatea tineri din Republica Moldova, nu puteau să
obțină un nou pașaport românesc din cauza neputinței administrației românești - Autoritatea Națională pentru
Cetățenie nu era în stare să trimită niște acte Direcției Pașapoarte. Copiilor care au dobândit cetățenia odată cu
părinții le era practic imposibil să își reînnoiască pașapoartele.

PSD - ALDE au inițiat o Lege a Salarizării Unice
fără a avea habar de impactul bugetar
Coaliția PSD + ALDE a adus în Parlament o lege a Salarizării Unice fără a avea habar de numărul de angajați de la
stat. Asta și pentru că softul care ar fi trebuit să gestioneze această bază de date, realizat de o firmă a lui Sebastian Ghiță, a fost blocat. PSD + ALDE nu au fost în stare să prezinte un impact bugetar real al acestei legi, elaborate pe genunchi, din rațiuni populiste. Foarte mulți angajați de la stat riscă acum să își vadă veniturile diminuate.

USR contestă decizia de eliberare în masă a
condamnaților și pledează pentru măsuri eficiente
de reintegrare a persoanelor care și-au ispășit pedepsele
USR s-a opus adoptării proiectului de modificare a Legii executării pedepselor și a sesizat Curtea Constituțională
cu privire la această lege care reduce practic toate pedepsele la o treime. Atacarea la Curte a legilor meschine ale
PSD este posibilă pentru că cetățenii simpli, care luptau anul trecut din stradă, sunt acum parlamentari USR și au
acest atribut legal. USR crede în iertarea și reintegrarea deținuților, dar prin eliberări individuale și asistarea celui
retrimis în societate, nu prin eliberări în masă.

USR ajută cetățenii români
din afara granițelor să își păstreze cetățenia
USR a propus modificarea Legii cetățeniei române pentru a ajuta tinerii din Republica Moldova care au dobândit
cetățenia română odată cu părinții lor, dar se lovesc de probleme birocratice în demersul lor de reînnoire a documentelor de identitate românești, pentru a obține documentele necesare.

USR a reușit să impună instituțiilor de stat să publice
periodic salariile angajaților
USR a reușit să introducă un amendament de lege care va obliga instituțiile de stat să publice, de două ori pe
an, grilele salariale cuprinzând totalitatea sporurilor și beneficiilor adiționale pe care le primesc angajații din
autoritățile și instituțiile publice din România. Contribuabilii au putut afla în acest an cine și cât a câștigat din
salariul la stat - a fost primul an de transparență bugetară reală. Și asta pentru că USR a reușit să amendeze legea
în Parlament.
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FACEM LUMINĂ UNDE FURĂ PSD
PSD se face că nu vede cum firme precum TelDrum,
asociată cu LIviu Dragnea, spoliază bugetul României
Președintele PSD, Liviu Dragnea, este cercetat de DNA pentru fraude cu fonduri europene, constituirea unui
grup infracțional organizat și favorizarea infractorului, firma TelDrum, despre care presa a relatat faptul că
s-ar afla sub controlul său. Firma TelDrum, beneficiara a sute de milioane de euro din contracte cu statul, este
condusă de un acționar care deține acțiuni la purtător. Mai exact, acționarul principal este anonim. Toată lumea
arată cu degetul spre Liviu Dragnea, acesta tace.

PSD vrea să albească banii cheltuiți ilegal de către partidele politice
Coaliția aflată la guvernare a inițiat o serie de modificări ale Legii Finanțării Partidelor Politice care împiedicau
transparentizarea cheltuirii banilor publici. PSD și ALDE doreau ca sumele obținute ilegal de către partide să
nu mai fie confiscate. Partidele aflate la putere doreau ca aceste nereguli să fie sancționate doar printr-o simplă
amendă.

PSD creează sinecuri pe bandă rulantă,
inclusiv în străinătate. Banii pentru Diaspora sunt risipiți
Actuala putere a transformat Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în Minister și își trimite detașați la
misiunile diplomatice românești din străinătate. Din dorința de a mai crea niște sinecuri pentru clientela politică,
guvernul a decis înființarea unei Agenții pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora, în subordinea
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Fondurile de la guvern pentru proiectele Diasporei
sunt alocate netransparent și arbitrar
Banii pentru românii de pretutindeni se alocă fără nicio transparență sau procedură, din pix.
Fără o evaluare, fără o urmărire a impactului.

USR vrea să interzică firmelor cu acționariat-fantomă
precum TelDrum să mai primească bani publici
USR a inițiat un pachet de legi care interzice accesul societăților cu acțiuni la purtător la contracte cu fonduri
publice, astfel încât firmele căpușe și neperformante controlate de baronii PSD care au jefuit statul în ultimii ani
să ajungă falimentare. Acțiunile la purtător este una dintre metodele larg folosite în activitățile ilegale de spălare
a banilor, întrucât anonimitatea proprietarului acțiunilor face imposibilă verificarea eventualelor conflicte de interese sau situații de trafic de influență.

USR a reclamat inițiativa PSD la Curtea Constituțională și a câștigat
USR e sesizat Curtea Constituțională cu privire la proiectul de modificare a Legii finanțării partidelor politice și
campaniilor electorale, sesizare care a fost admisă cu unanimitate de voturi. USR militează pentru transparentizarea totală a fondurilor partidelor politice.

USR s-a opus înființării unor posturi în străinătate
pentru clientela politică a PSD și ALDE
USR s-a opus înființării acestei agenții argumentând că atribuțiile sale intră în cele ale MpRdP și ale altor instituții
deja existente. Dublarea unor instituții nu face decât să ducă la risipirea banului public, iar Diaspora românească
nu are nimic de câștigat. USR a propus un amendament prin care să se renunțe la aceste posturi inutile, MpRdP
să fie reprezentat în afara țării de către directorii Centrelor Comunitare, iar în aceste centre să fie angajate cu
prioritate persoane din comunitățile respective.

Transparență în procesul decizional de alocare
de fonduri nerambursabile pentru Diaspora
USR a propus două amendamente prin care se permite participarea ca observatori la evaluarea proiectelor a
reprezentanților societății civile, a parlamentarilor de Diaspora (amendament adoptat) și transparentizarea procesului ca atare - cine participă, cine este selectat, termenele precise etc. (amendament respins de majoritate).

PSD DISTRUGE MEDIUL, USR ÎL APĂRĂ
PSD dorește să betoneze o porțiune
din Parcul Tineretului din Capitală
Consiliul Local al Sectorului 4 din București, dominat de PSD, a votat în favoarea unui proiect care presupune
construirea a 750 de locuri de parcare pe un teren din Parcul Tineretului. În ciuda protestelor locuitorilor din
zonă, proiectul a fost votat de consilierii tuturor partidelor din CL, cu excepția celor de la USR.

PSD vrea retragerea Roșiei Montane din patrimoniul UNESCO
Actuala coaliție de guvernare a reușit performanța incredibilă de a contesta și reclama la UNESCO o decizie a
statului român, aceea de a depune dosarul de înscriere a sitului de la Roșia Montană în patrimoniul UNESCO.
PSD și ALDE doreau astfel să autorizeze demararea exploatărilor de la Roșia Montană, contestate vehement
în stradă în 2014. Guvernul PSD-ALDE încerca astfel să oprească o vizită a experților internaționali care avea ca
scop expertizarea sitului.

România riscă suspendarea fondurilor europene pe MEDIU,
PSD - ALDE elimină “taxa de groapă“
România riscă suspendarea fondurilor europene pe Programul Operațional Mediu pentru neîndeplinirea uneia
dintre condițiile impuse de Comisia Europeană pentru acordarea acestor bani - prezentarea unui Plan Național
de Gestionare a Deșeurilor. În lipsa unui asemenea plan, guvernanții au decis construirea unui incinerator de
deșeuri la București. În paralel, au decis și eliminarea taxei ce trebuia plătită pentru arderea gunoaielor, ceea
ce descurajează reciclarea. Guvernul PSD-ALDE, prin eliminarea acestei taxe, încurajează practic incinerarea
deșeurilor în pofida reciclării. Ar trebui să reciclăm, nu să ardem și să poluăm și mai mult.

Coaliția aflată la guvernare favorizează tăierile ilegale de păduri
Parlamentarii coaliției aflate la guvernare au reușit, în Comisiile parlamentare, să saboteze aplicația Inspectorul
Pădurii, prin care cetățenii puteau reclama, direct și neîngrădit, posibile transporturi ilegale de lemn. În urma
acestor semnalări, autoritățile puteau chiar și confisca inclusiv camioanele care se dovedeau că transportau material lemnos defrișat ilegal. Parlamentarii puterii au slăbit capacitatea poliției de a reacționa, hoții de lemne fiind
astfel încurajați.

USR se opune distrugerii parcului și propune
soluții alternative pentru locuri de parcare
USR va contesta in instanță orice document urbanistic emis în scopul construcției parcării din str. Secerei, care
are ca finalitate distrugerea spațiilor verzi. Consilierii locali ai USR au propus soluții alternative pentru construirea
unei parcări, care să nu implice distrugerea spațiului verde. Este doar unul dintre exemplele de acest fel - mulți
dintre fondatorii USR s-au cunoscut la intervernții civice de cartier, pentru protejarea parcurilor și a spațiilor
publice.

USR a ajutat la salvarea, din nou, a Roșiei Montane
USR a tras un semnal de alarmă asupra intențiilor guvernului PSD-ALDE, iar, în urma reacției opiniei publice,
experții însărcinați cu expertizarea zonei au putut în cele din urmă să își ducă la bun sfârșit misiunea. Parlamentarii USR au protestat de la tribuna Parlamentului împotriva dorinței guvernului de a demara exploatările la Roșia
Montană.

USR cere guvernului să demareze, în al 12-lea ceas,
măsurile de protejare a mediului la care s-a angajat
Parlamentarii USR s-au opus constant deciziei de eliminare a Taxei de groapă și au cerut guvernului să adopte
urgent măsurile necesare pentru creșterea nivelului de reciclare a deșeurilor. Fără a îndeplini anumite ținte de
reciclare, România va pierde banii europeni pentru mediu. Mai exact, vom trăi într-un mediu mult mai poluat,
poluat chiar din cauza nepăsării guvernanților noștri.

USR a alertat opinia publică și a limitat pagubele în Parlament
Planul PSD - ALDE era să anuleze cu totul ordonanța de urgență care limitase în 2016 tăierile ilegale de păduri.
Parlamentarii USR au alertat opinia publică, oamenii au protestat la Parlament, drept pentru care majoritatea a
făcut un pas înapoi. Nu au desființat ordonanța cu totul, au început să o modifice. La fiecare pas, USR a negociat
și propus soluții de salvare a textului care a permis o acțiune eficientă a statului împotriva hoților de lemne.

USR LUPTĂ ÎMPOTRIVA PRIVILEGIILOR
PSD menține pensiile speciale ale parlamentarilor
Trăim într-o țară în care politicienii și-au creat mereu privilegii. Pensiile speciale pentru parlamentari sunt o
formă a acestei nesimțiri instituționalizate. În timpul campaniei electorale, liderul PSD Liviu Dragnea susținea pe
la toate televiziunile eliminarea acestor privilegii.

USR propune desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari
USR a depus un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Fiecare pensionar ar
trebui să primească pe cât a contribuit la sistemul de pensii. Liviu Dragnea, cel care susținea că sprijină această
idee, a refuzat să semneze acest proiect de lege. USR a depus și un proiect de lege prin care dorește să fie abrogate pensiile speciale pentru alte șapte categorii profesionale. USR susține principiul contributivităţii, fiecare
pensie după contribuție.
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Cei din PSD nu au vrut să ne lase să luăm cuvântul
în dezbaterile pe modificările propuse pe legile justiției.
Ne-au tăiat microfonul. Noi am luat o portavoce.
Inquam Photos/Octav Ganea

USR ESTE VOCEA OAMENILOR
CINSTIȚI ÎN POLITICĂ
Uniunea Salvați România și-a
asumat rolul de partid reprezentant al societății civile, al oamenilor cinstiți din această țară,
apărător al valorilor democratice, europene. Unul dintre principalele noastre obiective a fost
transparentizarea
instituțiilor
publice din România. Am luptat
pentru asta în Parlament, iar
acest lucru i-a scos din minți pe

reprezentanții puterii, PSD și
ALDE.
Imaginați-vă cum ar fi arătat actualul Parlament, dominat de
partide cu interese ascunse, fără
o voce care să apere interesele
cetățenilor.
Imediat
după
anunțarea
Ordonanței de Urgență 13,
oamenii au ieșit cu miile în stradă
pentru a protesta. Am ieșit și

noi. Iar a doua zi, în Parlament,
am dus protestul străzii chiar
la ușile grupului parlamentar
PSD. Parlamentari cu conștiință
civică, așa ceva nu mai văzuseră.
Am protestat la fel de vocal și
atunci când, în Plenul Camerei
Deputaților, psd-iștii au refuzat
să ne permită să ne citim amendamentele la infamele legi ale
justiției. Ei au încercat să pună

pumnul în gură opoziției, noi am
pus mâna pe portavoce. Vocea
noastră s-a auzit, în ciuda eforturilor lor.
Parlamentarii USR s-au luptat,
zi de zi, în Comisia lui Iordache,
însărcinată cu ciuntirea legilor
justiției. Dacă am fi plecat de
acolo, oamenii de bună credință
nu ar mai fi aflat ce pun la cale.
Și cum.

În Consiliul General al Primăriei
București, USR duce de mai
bine de un an de zile o luptă de
gherilă împotriva coaliției partidelor care o susțin pe Gabriela Firea. Am sprijinit cetățenii
cărora Primăria încerca să le
interzică dreptul de a participa
de ședințele Consiliului.

USR PROPUNE: FĂRĂ
PENALI ÎN FUNCȚII PUBLICE
Parlamentarii USR au ocupat sala de plen
a Camerei Deputaților în semn
de protest față de OUG 13

stradă și a le aduce în Parlament
Zeci de țări din Europa au astfel de
pentru a deveni propuneri legislatiinterdicții în legislație pentru a live. Obiectivul USR rămâne acela de
mita corupția în instituțiile de stat.
a schimba modul de a face politică
În România, legislația nu interzice
în România, în colaborare cu
persoanelor
condamnate
societatea civilă, pentru
penal să ocupe funcții
binele și interesele
publice, cu excepția
cetățenilor și nu
funcțiilor din Gupentru interevern.
sele personale
U n i u n e a
și de partid,
Salvați Româașa cum nenia
inițiază
strângerea
de semnături sunt necesare au obișnuit
partidele
de semnături
tradiționale.
pentru
o
pentru validarea
După
îndeinițiativă
plinirea pașilor
cetățenească
inițiativei
procedurali necece
transpune în
sari, Uniunea Salvați
Constituție cea mai
România va demara, cu ajuimportantă solicitare a româtorul tuturor organizațiilor civice
nilor care au protestat anul acesta în
care susțin inițiativa, o campanie de
stradă: fără penali în funcții publice.
strângere de semnături.
USR își respectă astfel promisiunea
de a prelua mesajele oamenilor din

Inquam Photos/Bogdan Buda

500.000

Parlamentarii USR au ieșit în stradă pentru
apărarea independenței Justiției

Parlamentarii USR au protestat în
bloc față de gestul președintelui Camerei deputaților, Liviu Dragnea, și al
președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, de a trimite o scrisoare
amenințătoare la adresa SUA, după
ce Departamentul de Stat a criticat
modificările propuse la legile justiției. Cei
doi au mințit atunci când au atribuit scrisoarea Parlamentului României
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“USR este în primul rând ea însăși
o organizație democratică”
INTERVIU Dan Barna a devenit președinte al USR pe 28 octombrie
că este al unui președinte sau al unui
membru obișnuit, este egal. Nu cred că
cineva precum Liviu Dragnea ar putea
supraviețui într-un partid ca USR. Efectiv, democrația internă care există în
USR l-ar sufoca.

Ești președintele USR de câteva luni.
Partidul a trecut printr-o perioadă de
frământări interne. Care e situația
acum?
Avantajul nostru, la USR, este că
noi chiar ne cunoaștem între noi. Pe
membrii USR îi cunosc foarte bine.
Pe mulți dintre ei chiar personal. Noi
chiar suntem altfel decât alte partide.
Președintele partidului poate să stea
oricând la masă cu membrii dintr-o
filială și aceștia să-și exprime deschis
nemulțumirile. Este un lucru normal
la noi în partid. Distanța dintre conducere și membri este mică, ca într-o familie. În orice familie apar și tensiuni,
important e că le depășim cu bine. Și
asta am făcut. La greu ne unim, cum
a fost lupta din Parlament contra legilor Iordache. USR este în primul rând
ea însăși o organizație democratică.
Neînțelegerile se rezolvă prin dezbatere și vot. După ce am votat, mergem
mai departe. Toate partidele din România au în interior viziuni diferite, dar la
PSD, ALDE și alții se rezolvă în stil ma-

fiot, prin execuții murdare și înțelegeri
subterane. La noi, când apar diferende,
le discutăm. Uneori public, poate chiar
prea public. Apoi votăm și mergem mai
departe. Fiecare membru USR are un
cuvânt de spus, un vot. Membrii noștri
sunt arbitrii supremi. Deci, momentele
dificile sunt depășite democratic. Acum
începem să ne consolidăm organizația,
să ne profesionalizăm. Este ceea ce eu
m-am angajat să fac în campania pentru președinția USR.
Ce fel de partid este USR?
USR este partidul modernizării
României. USR este partidul care
aduce schimbarea reală în politica
românească. USR este o organizație
care iese din paradigma partidului liderului suprem. Este absolut firesc și
cumva reconfortant să stai de vorbă
cu colegi de partid care au alte păreri
decât tine pe anumite subiecte. Suntem singurul partid care ia decizii pe
teme majore printr-un referendum
intern la care fiecare vot, indiferent

Au existat multe voci care s-au plâns
că USR nu a făcut “destulă” opoziție.
Ce s-a schimbat de când ai fost ales
președinte ?
Ni s-a spus că nu avem experiență
politică și nu ne vom descurca. Parțial
adevărat. Prima perioadă din acest an
a fost dificilă. Dar cei care ne preziceau
sfârșitul chiar de la intrarea în Parlament uitau un amănunt. Suntem oameni veniți din lumea reală, cu experiențe
profesionale semnificative în spate. Am
învățat foarte repede. Venim din lumea
reală, știm să ne adaptăm. Aici ne-au
subestimat probabil. Pe legile Iordache
le-am înnodat șireturile pe proceduri
parlamentare, în care am devenit ași
foarte rapid, mai buni decât parlamentari cu 20 de ani vechime. Iată că vocea
noastră se aude acum tot mai tare în
Parlament.
Cum a evoluat relația cu electoratul
în acest an ?
Mulți ne spun că avem cel mai dificil electorat, unul educat, foarte
pretențios legat de eficiența aleșilor
săi. Oameni care așteaptă foarte multe

de la noi. Dar am mai observat ceva la
susținătorii USR. Atunci când ne ceartă
o fac sincer, fără menajamente. Ne-o
spun direct, în față. La fel de sincer a
fost și valul de simpatie declanșat în
urma acțiunii noastre de protest din
Parlament la încercarea actualei puteri de a schilodi legile justiției. Reacția a
fost senzațională. Ne-a încărcat bateriile. Pentru a ne întâlni cu electoratul
nostru nu este nevoie să le închiriem
autocare.
Există voci din alte partide de
opoziție care contestă maniera USR
de a protesta. Mai este posibilă o unitate a opoziției în acest moment ?
USR nu trebuie să se izoleze în opoziție
și să joace rolul lui “Singur împotriva
tuturor”. Nu asta ne dorim. Ne-am
asumat de la început rolul de partid
care sprijină curentul modernizator
al României. Suntem deschiși oricărei
colaborări cu partide care susțin valori similare cu cele ale USR. Dar vom
fi mereu pe poziții diferite inclusiv cu
parlamentarii din opoziție care nu
împărtășesc aceste principii democratice de bază. Nu cred că ne mai permitem
luxul de a avea o opoziție fragmentată.
Nu atunci când este vorba de atacul
la adresa justiției. Noi, toți, cetățenii
acestei țări, fie că ne dăm seama sau
nu, ne aflăm în acest moment sub o
stare de asediu. PSD și ALDE asediază
democrația în România. Trebuie să fim

responsabili, noi, cei din opoziție. Atâta
timp cât cădem de acord că principiile
de bază ale democrației nu sunt negociabile, suntem în aceeași barcă.
Mai este USR un partid format din
oamenii obișnuiți, așa cum susțineați
în campania electorală ?
Noi ne-am prezentat alegătorilor ca
fiind oamenii proveniți din societatea
civilă și care am decis să ne implicăm.
Nu ne-am abandonat carierele pentru
a deveni doar politicieni. Acesta nu
este un scop în sine, cel puțin nu pentru
niște oameni care pot sta pe picioarele
lor în viața reală. Noi, dacă nu am face
asta, ne-am întoarce la carierele noastre anterioare, suntem medici, profesori, antreprenori. Nu suntem atârnători
care așteaptă joburi din politică. Familiile noastre ne văd mai rar pentru că
aproape nu mai avem timp de ele. Dar
facem asta cu sentimentul că e vremea
generației noastre, ne-am angrenat în
această luptă pentru a schimba România. Facem politică cu ardoare, nu ca
un joc de putere. De asta suntem așa,
pasionați, reali - cu bune și cu rele. Facem politică pentru că așa cum este ea
făcută acum nu este ok. Eu cred sincer
că fără implicare asumată a oamenilor decenți din societate nu se poate
întâmpla acel “bine” pe care îl dorim
toți iar USR reprezintă azi opțiunea
firească.

”Mi-am propus ca USR-ul să
rămână unit și am reușit asta”
Elek Levente este președinte al USR
Cluj și a condus partidul interimar în
perioada aprilie - octombrie, după
demisia fostului președinte, Nicușor
Dan. Foarte respectat în partid, Levi,
cum îl știe tot USR-ul, a navigat în
ape tulburi și a dus barca la țărm,
predând ștafeta noului Președinte
ales. Levi este acum primul dintre
vicepreședinți și un om de bază al
USR.

Multă lume a glumit că pari mai relaxat după congres. Cum a fost interimatul?
Într-adevăr, nu a fost o perioadă foarte ușoară, dar nici nu m-aș plânge că
a fost o perioadă foarte grea. Eu mă
implic total în ceea ce fac și, din păcate,
asta mă afectează câteodată, poate de
aceea s-a observat stresul mai mult. Eu
nu sunt un om care când pleacă acasă
lasă toate problemele la birou și se
poate relaxa. Am încercat să țin echipa
unită, să pun oamenii la masă. Mi-am

Ai fost președintele filialei Cluj, una
din filialele cele mai performante din
USR. Ce faceți voi la Cluj
acolo de merge așa bine?
A fost o perioadă din care
Care e atmosfera? Cum
lucrați?
am învățat multe. În primul rând
Cred că am avut cea mai
ușoară misiune dintre toți
președinții de filială datorită faptului
că oamenii care s-au adunat la Cluj au
știut să lucreze în echipă. Nu am avut
decât datoria de a-i ține împreună, de
a-i promova, de a-i lăsa să lucreze, de a
le acorda încredere. În rest, ei s-au ocupat de absolut tot.
Ai prins o perioadă destul de dificilă
în USR, plecarea lui Nicușor Dan,
tranziția spre un nou președinte.

să lucrăm în echipă.
propus ca, la terminarea interimatului,
USR-ul să rămână unit și am reușit asta.
Să conduci al treilea partid al României,
un partid tânăr, cu o democrație foarte
pregnantă, nu este deloc ușor. Oamenii
au idei, trebuie să îi asculți pe fiecare,
să le dai posibilitatea să își exprime și
să le fie ascultate ideile. Un partid în
care dictează un șef este, poate, mai
ușor de condus, ceea ce nu e cazul la
USR. A fost o provocare.

Mi-am propus două priorități foarte importante. Prima a fost să țin
partidul unit, pentru că prin demisia
președintelui fondator exista riscul ca
partidul să se rupă, să se formeze aripi diferite. Am reușit, și congresul de
la Poiana Brașov a demonstrat acest
lucru. A doua a fost găsirea unui sediu central al partidului. Nu am fost
niciodată mulțumit de condițiile în care
lucrau zi și noapte colegii noștri. Mi-am
propus din prima zi a interimatului să
găsesc un sediu adecvat și funcțional
pentru al treilea partid al țării. Am
reușit și asta.
După primul an, cum crezi că a evoluat USR?
A fost o perioadă din care am învățat
multe. În primul rând să lucrăm în
echipă. Am câștigat experiență. Nu
trebuie să uităm că noi toți venim din
medii foarte diferite, suntem oameni
care nu am mai făcut politică, venim
din societatea civilă, din mediul privat.
În perioada asta am învățat să facem
politică și cred că asta este foarte important. Ziua de ieri [n.red. lupta din
parlament cu ocazia votării legilor
justiției] ne-a demonstrat că USR este o

echipă puternică. Am fost foarte mândru de ceea ce au făcut colegii noștri
din Parlament.
Cum a fost să fii președinte al unui
partid din România ca maghiar? Eu
am fost foarte mândru că s-a întâmplat asta. Din păcate nu prea am știut
să ne lăudăm, să subliniem asta îndeajuns.
M-am gândit că o să fie oameni care
o să mă atace pentru asta, dar nu au
făcut-o. Mi-a fost teamă că nu o să
fiu bine primit într-un partid majori-

tar românesc, dar nu s-a întâmplat
nici asta deloc. Niciodată nu am simțit
că s-a făcut vreo diferență bazată
pe etnie. Cred că asta demonstrează
că România este o țară cu adevărat
europeană, că este pe un drum foarte
bun și pozitiv, o țară în care nu contează
ce limba vorbești, ci ceea ce vrei și ceea
ce știi să faci. Trebuie să cultivăm spiritul ăsta care există în USR, deschiderea
spre multiculturalism, acceptarea tuturor etniilor. Nu contează cine schimbă
România în bine, important e să o facă.

|

www.usr.ro

Oamenii USR
Iulian Bulai
deputat
Sunt printre cei mai tineri deputați.
Abia am împlinit 30 de ani. Am studiat
arte vizuale și relaţii internaționale.
Sunt țăran. Adică am locuit la țară până
când am plecat în lume. Între 2008 și
2016 am locuit în străinătate. Am studiat sau am muncit în Norvegia, alte
țări europene, China sau Africa. În Parlament sunt un puști pe lângă ceilalți
parlamentari. Cu toate acestea simt că
acum acolo este locul meu.

Zsolt Török
alpinist
Zsolt Török este alpinistul care a atins
unele dintre cele mai dificile vârfuri din
lume, fiind primul român care a escaladat Nanga Parbat – 8125 m.
El crede că măreția și dificultatea
țelurilor sunt de fapt așteptările adresate propriei persoane. Calea între
bază și vârf nu este obligatorie, însă
dacă am renunța la ea, am renunța la o
parte din noi. La partea care răspunde
provocărilor si angajamentelor.
Zsolt este un susținător al luptei împotriva defrișărilor ilegale și inițiatorul
mai multor acțiuni de ecologizare, iar
din octombrie este membru al filialei
USR Arad.
Decizia lui de a intra în USR a fost
luată mai demult, cu ocazia unor
manifestații ale arădenilor față de modul în care primăria din oraș a ales să

Mihaela Safta
profesor
Sunt un om simplu, care are pasiuni
simple. Iubesc dezinteresat orașul
meu natal, Corabia. Mi-am dat seama
că, stând în expectativă, lucrurile nu se
vor schimba, ci vor merge din rău în și
mai rău.
Acum câteva luni, în Corabia, mai mulți
tei seculari, un simbol al orașului, au
fost pur și simplu ciuntiți cu drujbele
pentru a se monta niște borduri. Mi
s-a părut revoltător! Am reușit să atrag
atenția asupra situației și oamenii au
reacționat indignați.

investească banii publici în pistele pentru bicicliști.
USR Arad a organizat atunci mai multe dezbateri, iar Zsolt i-a cunoscut pe
cei care aveau să-i devină colegi, și-a
dat seama cât de multe lucruri au în
comun și a decis că nu poate poate sta
deoparte.
“Orașul, la fel ca țara, e doar un teren
de joacă al politicienilor. De joacă, dar
cu vieți reale, destine. M-am înscris în
USR și consider că nu mai e cazul ca
oamenii care au altă stofă decât cei
care ne conduc să stea deoparte. Știu,
cunosc părerea generală. Oamenii de
calitate nu se implică sau nu sunt lăsați.
Avem momentan o problemă. Cineva
care face lucrurile cum nu ne convine.
Nu știu povestea fiecărui oraș în parte,
dar dacă mă gândesc strict la Arad, nu
cred că e o soluție să ne impacientăm
pe facebook și pe la colțuri, în timp ce
lucrurile se îndreaptă spre marginea
prăpastiei tot mai rapid.”
M-am decis atunci să propun
autorităților locale să planteze, pe un
teren de la marginea orașului, 140 de
ștejari. 140 de stejari în cinstea celor
14 eroi ai orașului căzuți în războiul de
Independență.
Sunt mândră că am reușit să mobilizez
800 de oameni care au sprijinit ideea
mea.
Am reușit să oblig actuala conducere
a orașului să convoace prima dezbatere publică după 27 de ani. Faptul că
un cetățean venea în fața aleșilor cu o
propunere susținută de comunitate i-a
speriat. Probabil nu erau obișnuiți ca
oamenii simpli să le ceară să facă ceva
pentru ei. S-au opus cu furie propunerii mele.
Voi lupta mai departe pentru acei
oameni din orașul meu care nu au curajul s-o facă. Ceea ce îmi dă încredere
este că există astfel de oameni sinceri,
cu iubire și respect pentru țară și pentru istoria lor, cu speranță și viziune
pentru viitorul lor. I-am întâlnit în Uniunea Salvați România.
Pentru asta eu am ales USR. Sper ca și
voi să înțelegeți că este momentul să
ne implicăm toți.

Strict legislativ, la nivel de USR, mi-am
creat o nișă aparte: copiii aflați în grija
statului și măsurile de integrare a lor
în familii. În ultimele 10 luni, am lucrat
intens la modificări aduse legii adopției
pentru a ușura procedura și a crește
numărul adopțiilor la nivel național.
Vrem să vedem mai mulți copii în sânul unei familii și mai puțini copii în
instituții. Foarte important este că
măsurile pe care le propun eu deschid
calea și spre adopții internaționale,
pentru acea categorie de copii pe care
nu îi vrea nimeni în România. Proiectul
este acum în curs de finalizare.

Cum am intrat eu în politică? La un moment dat mă întrebam cine ocupă locul
politicienilor care intră la închisoare.
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Carmen Gherghe
bijutier
Au trecut 9 ani... cred că atunci am
început să văd lucrurile din jur pentru
prima oară ca un adult. Sunt 9 ani de
când, pe un hol rece, am aflat că îmi
pot lua rămas bun curând de la tot.
Sunt 9 ani de când în fiecare dimineață
zâmbesc, mă bucur și sper. Sunt 8 ani
de când guvernul PD a hotărât să taie
de pe lista medicamentelor oncologice
gratuite, un medicament pe care trebuia încă 8 luni să îl mai iau și pe care angajată a spitalului, care va fi stâlpul
l-am cumpărat cu greu lună de lună. pe care pacientul și familia sa se vor
Sunt 4 ani de când sărbătoresc ultima sprijini de-a lungul tratamentului. Va
pastilă înghițită. Sunt 3 luni de la ulti- fi persoana care va explica bolnavului
mul control la care doctorul mi-a spus: efectele secundare ale tratamentelor,
”ești foarte bine, ne vedem la anul!”. îl va îndruma către chirurgie, radioteAu trecut 9 ani de când am renunțat rapie, oncologie, nutriționist, psiholog,
la o slujbă foarte bună: director într-o îi va ține calendarul analizelor, îi va face
companie mare, în favoarea unei noi programările pentru investigații, îi va
da putere să lupte!
meserii: bijutier.
Sunt 3 ani de când am ajuns iar pe Am spus că sunt un om foarte noroholurile reci, de data asta cu mama. cos?
Dar, sunt un om foarte
norocos. Același NaviAm intrat în USR din dorința
gator, care m-a sprijin
pe mine, s-a ocupat și
de a schimba lucrurile,
de ea și trecerea prin
lungul proces spre vin- dar acestea pot fi îndreptate doar
decare a fost lin.
Sunt 9 ani de când
dacă oameni ca noi se implică
caut căi să aflu cum pot
înființa și în România o Școală de Navi- Am intrat în USR din dorința de a
gatori Pacienți Oncologici, pentru că schimba lucrurile, dar acestea pot fi
acesta reduce barierele care împiedică îndreptate doar dacă oameni ca noi se
pacientul de la a avea la timp tratament implică, altfel oameni ca ”ei” vor ruina
țintit pe nevoile sale. E recunoștința puținul bine care a mai rămas.
mea față de ceea ce am primit și dato- Bolnavii din România trebuie să aibă
ria mea de a mă asigura că toată lumea parte de aceleași tratamente, condiții
are parte de cel mai bun tratament. Voi și sprijin la fel ca pacienții din restul Europei. Acum lucrăm la un proiect penfi firul de nisip care întoarce clepsidra.
Știu, din păcate, că mulți bolnavi își tru crearea cadrului legislativ pentru
află diagnosticul grav într-un cabinet înființarea școlii de navigatori pacienți
în care medicul, cu zeci de pacienți la oncologici, dar și includerea navigaușă, nu are timp să explice tratamen- torilor în organigrama spitalelor. Va fi
tul. Știu că sunt multe cazuri când bol- un proiect de lungă durată, dar nu ne
navul operat a plecat acasă, neștiind oprim.
că trebuie să urmeze tratamente de
lungă durată sau ce să facă. Naviga- USR, echipa mea!
torul este acea persoană, instruită și

Gabriela Dan-Unterseh
cercetător

Pentru alegerile parlamentare, am
cumpărat o Dacie cu șapte locuri din
ultimii bani rămaşi din bursă. Asta
pentru a face campanie electorală.
Ca prin minune, în primăvara lui 2016
am primit un onorariu la o expoziţie şi
am zis să fac campanie în satul natal
unde primarul primise o condamnare
cu suspendare şi nu mai avea voie să
candideze. Cu o Dacie, 1000 de euro
în buzunar şi un grup mare de oameni
am candidat la locale. Am scos patru
consilieri. Toţi tineri şi curaţi. De la
zero. Pasul cel mai firesc a fost să ne
alăturăm USR pentru alegerile parlamentare. Am făcut nebunia să pun la
bătaie banii primiţi cadou la nuntă. Şi
am reuşit. Restul e public. Din decembrie 2016.

Sunt născută în București iar în 2000,
în anul 2 la Facultatea de Geologie şi
Geofizică din București, am beneficiat
de o bursă Erasmus la Montpellier, sudul Franţei. De atunci lucrez în domeniul geologiei marine, am participat la
misiuni științifice pe mare. Am două
fetițe.

Cristian Seidler
deputat

Este natural ca primul astfel de jurnal
video al unui politician să aparțină unui
parlamentar USR. Suntem partidul
care inovează mereu în comunicarea
pe canale media alternative. Încercăm
să mergem tot timpul cu mesajele
noastre acolo unde sunt simpatizanții
noștri”, spune Cristian Seidler.

Liderul grupului parlamentar al USR
de la Camera Deputaților este primul
politician din România care și-a lansat
un vlog, un jurnal video prin intermediul căruia ține legătura cu alegătorii
și simpatizanții săi. “USR este un partid modern, ai cărui susținători sunt
permanent conectați la mediul online.

Implicarea în USR a venit natural,
din timpul alegerilor pentru primăria
Bucureștiului și apoi la alegerile parlamentare. Sunt implicată în două
proiecte foarte dragi inimii mele. Prima zi de școală este un proiect lansat
de USR Diaspora. Am strâns donații
în Diaspora și am cumpărat ghiozdane copiilor din medii defavorizate. Al
doilea proiect, unul de educație civică
- USR deschide porțile Parlamentu-

Vlogul poate fi urmărit pe platforma
video Youtube.

lui - sprijină elevi și studenți pentru
a-i ajuta să înțeleagă mai bine cum
funcționează Parlamentul.
Implicarea în USR nu este despre mine,
ci despre noi și despre ce putem face
noi pentru cetățenii României. Îmi doresc să fiu parte din schimbare.

Hai în USR!
România va fi salvată
de oamenii care decid
să nu mai stea deoparte
www.usr.ro/inscriere extindere@usr.ro

Inquam Photos/Alexandru Busca

Ce înseamnă să fii
membru USR?

În ianuarie - martie 2018, membrii USR revin
în stradă. Vrem să știm părerea românilor
despre cum putem schimba România. Împreună.

Înseamnă să contezi în mișcarea sunt acționarii mișcării.
care va moderniza România:
Înseamnă să fii într-o echipă de
Membrii USR votează direct în referen- oameni valoroși și de treabă.
dumuri interne asupra poziționărilor
partidului.

Membrii USR pot chema la ordine
conducerea
partidului.
Membrii USR sunt obișnuiți să aibă
întâlniri regulate cu parlamentarii și
consilierii aleși pe listele partidului.
Aceștia vin și explică membrilor ce fac,
care sunt pozițiile publice, voturile exprimate și care sunt planurile de viitor.
Membrii USR aleg direct pe cei
care candidează din partea partidului la alegerile locale, parlamentare
și
europarlamentare.
Membrii USR plătesc cotizații, dar știu
pentru ce plătesc: din contribuția lor
se susține mișcarea, singurul partid
politic care nu depinde de bani negri
și grupuri de interese. Pentru această
contribuție, membrii USR sunt cei care
controlează partidul. Membrii noștri

Fiecare filială USR are propria viață
organizațională, cu proiecte, discuții,
dezbateri, cluburi. Unele filialele au
pornit proiecte care au fost adoptate
spontan de tot partidul. USR Diaspora
a pornit, de pildă, proiectul ”Prima zi de
școală” prin care donează ghiozdane
cu toate cele necesare unor copii din
familii sărace. Proiectul s-a întins spontan în tot partidul. Așa s-a întâmplat cu
multe alte inițiative. Vino în USR și vei
găsi proiectul care ți se potrivește!

Înseamnă noi prieteni
Suntem mai mult decât colegi de
partid, suntem prieteni. De când
am intrat în USR, pasiunea pentru schimbare ne-a adus împreună.

Cristian Ghinea,

vicepreședinte USR,
coordonator Extindere și Dezvoltare

Avem câteva întrebări pentru voi.
Ne puteți răspunde și online la

voceata.usr.ro

