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La sediul USR a avut loc o conferinţă de presă la care au participat Dacian Cioloș, Dan
Barna, Adrian Prisnel, Vlad Voiculescu, Radu Mihaiu, Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru,
Vlad Gheorghe, Alin Mâţuţă, Ștefan Pălărie și Bogdan Deleanu.
Dan Barna, preşedintele USR şi co-preşedinte al Alianţei 2020 a precizat că ă trebuie să
reașezăm și să readucem încrederea în țară, încrederea că România poate să funcționeze ca
un stat normal. „Este o bucurie să fim astăzi în Craiova, pentru că schimbarea de care are
nevoie România și realitatea de a rămâne în Europa se bazează nu doar pe entuziasmul din
București sau Timișoara, Iași, ci pe toate orașele importante ale României, ci și pe orașele mici,
pe comune, de fapt pe toată România. Anul trecut, când am fost aici alături de colegii mei din
USR, la acel moment, am contribuit la strângerea a peste 30.000 de semnături la „Fără penali”
arată că acea hartă roșie, cum arăta românia în decembrie 2016 s-a schimbat. Oamenii au
înțeles că opțiunea aceea a fost o minciună, oamenii au înțeles că acele cartonașe colorate ale
lui Liviu Dragnea nu erau altceva decât o minciună pentru cei doi ani și jumătate în care
România a fost ținută doar în povestea justiției. În loc să discutăm despre autostrăzi, spitale
regionale, curicula din școală cum să facem ca tinerii să fie instruiți și educați în meserii care să
le permită să rămână aici sau să fie instruiți și educați pe componenta antreprenorială care să-i
ajute să-și găsească un viitor, noi, de doi ani și jumătate, am discutat doar despre cum scapă
Liviu Dragnea de pușcărie. Acest lucru trebuie să se oprească, România trebuie să discute și să
dezbată din nou, România trebuie să fie guvernată pentru dezvoltare. 26 mai, alegerile
parlamentare, sunt, la propriu, prima opțiune prin care România, în ansamblul ei, cetățenii
României, pot să arate și trebuie să arate prin vot că acești doi ani și jumătate au fost, de fapt, o
noapte în istoria noastră și că România trebuie să se întoarcă pe direcția europeană pe care
era așezată în mod firesc la finalul guvernării lui Dacian Cioloș, pe o direcție care cumva a dat
speranțe că lucrurile vor merge spre bine. S-a dovedit că atunci a fost o opțiune neinspirată.
Ceea ce propune Alianța 2020 USR – PLUS este o listă de europarlamentari, de departe – și
accentuez – cea mai bună listă de europarlamentari pe care a avut-o România de când suntem
membri ai UE și de când participăm la Parlamentul European. Dacă ne uităm la studiile și
experiența profesională a colegilor noștri – o parte dintre ei sunt aici – foarte mulți dintre ei sunt
oameni cu cariere consistente, sunt oameni care înainte de a deveni politicieni au făcut parte
din ceea ce eu numesc componenta activă a societății. Acea componentă activă la care facem
apel să se implice și politic. Toate problemele cu care se confruntă cetățenii – cozi la ghișee,
infecții în spitale, gropi în asfalt – sunt politică, nu sunt ghinioane neinspirate ale unei zile. Dacă
nu înțelegem că nu există nimeni magic care să se poată implica și să rezolve, ci că noi, cei
care considerăm că trebuie să rămânem în România și care considerăm că România merită să
fie un stat european, la propriu, nu doar pe etichetă de intrare în țară, atunci trebuie să ne
implicăm. Ceea ce oferă, de fapt, Alianța 2020 USR-PLUS, începând cu aceste alegeri și până
la alegerile generale din 2020, este încrederea că putem să avem și oameni cinstiți, oameni
profesioniști, care cred că politica nu este despre beneficii personale, ci despre cum ne
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guvernăm mai bine. Aceasta este provocarea și ceea ce propune alianța, care propune, de fapt,
încredere. Am discutat două săptămâni cu români din diaspora, și la Londra, și în Italia, și foarte
mulți spuneau că au plecat nu din cauza salariului minim, ci pentru că nu mai aveau încredere
că copiii lor pot avea o viață decentă, aici, în România. Dacă reușim să reașezăm și să
readucem încrederea în țară, încrederea că România poate să funcționeze ca un stat normal,
atunci lucrurile arată bine. Asta înseamnă, însă, ca oamenii să vină pe 26 mai, la vot. Asta
înseamnă că aceia care doriți să contribuiți să vă implicați! În momentul de față, vă pot spune
cert că Alianța 2020 USR-PLUS este, de fapt, binele, și nu este, și de data aceasta, un rău mai
mic”, a subliniat Dan Barna, prezent astăzi, al Craiova, alături de co-preşedintele Alianţei 2020,
Dacian Cioloş.
„Este o întâlnire importantă pentru noi, în Craiova și în Oltenia, pentru că această zonă este,
probabil, una dintre cele mai afectate de modul în care s-a guvernat în România, în ultimii 25-30
de ani….Ceea ce ne propunem noi și ceea ce propunem românilor este să asumăm votul din 26
mai ca un vot care să însemne mai mult decât trimiterea unor membri ai Parlamentului
European, români competenți. Să ne asumăm că 26 mai va fi un moment de referendum în
România, un referendum în care românii să aleagă dacă vor o direcție europeană pentru
România, bazată pe acele valori și principii unde, în frunte, să punem în primul rând onestitatea,
cinstea și profesionalismul. Atunci penalii și corupții nu mai au ce căuta, nu doar în funcții
publice, ci și în demnități publice, și nici în fruntea statului. Sau dacă stăm în continuare
deoparte indiferenți, ieșim la protest din când în când și ne asumăm faptul că cei care s-au
cocoțat acum în fruntea statului o duc într-o direcție care înseamnă întuneric, subdezvoltare și
dominarea statului de către grupuri de interese, pentru că asta se întâmplă acum. În loc să ne
spună domnul Dragnea și cei de la PSD unde sunt spitalele regionale, pe care noi le-am lăsat
într-un stadiu care astăzi ar fi trebuit să însemne începerea construcției lor, unde sunt proiectele
de autostrăzi pentru care noi am pregătit lansarea licitațiilor pentru studiile de fezabilitate, unde
sunt toate lucrurile acestea, unde s-au dus banii pe care-i împrumută de doi ani de zi de pe
piețele financiare internaționale ca să plătească pensii și salarii, în loc să vină să ne explice
despre lucrurile acestea, aruncă în continuare cu acuze și suspiciuni. Vor să introducă din nou
în dezbatere publică chestiuni legate de servicii secrete și de influența serviciilor, lucruri care nu
pot fi verificate și pe care ei nu le dovedesc, tocmai pentru a cultiva în continuare suspiciunea și
neîncrederea românilor. Noi oferim candidați de calitate, oameni competenți, oameni care
cunosc foarte bine mecanismele de decizie la nivel european și pot să reprezinte cu demnitate
România acolo, oameni care cunosc foarte bine realitatea din România. Unii dintre ei au lucrat
chiar într-un guvern, alții au avut experiențe în mediul privat sau în mediul neguvernamental,
deci oameni care pot să reprezinte România. Asta este ceea ce oferă Alianța 2020 USR –
PLUS și noi avem încredere că, împreună cu românii care s-au săturat, o să pornim la un nou
drum pentru România. Acesta este mesajul pe care îl transmitem astăzi la Craiova, deoarece
Craiova și Oltenia merită mai mult decât să stea sub controlul unor grupuri de interse. Cu
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siguranță, Craiova și Oltenia are resurse, inclusiv resurse umane, ca să facă lucrul acesta, iar
noi vă chemăm alături de noi. De asta, suntem astăzi aici”, a precizat Dacian Cioloş, copreşedinte Alianţa 2020.
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