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 INTERVIU

Oamenii politici nu au făcut reforme, 
pentru că le-a fost frică de electorat. 

Aşa că au găsit Guvernul care să facă ce ei 
nu-şi permit. Vor veni probabil şi măsuri 
mai puţin populare, în care se vor intro-
duce şi unele restricţii, afi rma vicepre-
mierul Vasile Dîncu.

Într-un interviu acordat Ziare.com, Va-
sile Dîncu a spus ce reforme îşi propune 
Guvernul în 2016 şi a invocat posibili-
tatea reluării discuţiei despre modifi carea 
Constituţiei: „Eu cred că, în fi ecare moment, 
clasa politică are dreptul să-şi arate măreţia".

El a mai spus, după trecerea acestui 
an de mandat în Guvernul Ciolos, are 
proiecte personale, fără nicio legătură cu 
politica.

„Acum la Guvern, indiferent de unde vii, 
faci politică şi politici, nu faci politica partinică. 
Nu vreau să mai fac politică după acest man-
dat. Vreau să fac cu totul altceva. Vreau să mă 
dedic activităţii de profesor, să scriu, am vreo 
câteva cărţi la a căror fi nisare lucrăm, de aceea, 
mi-a fost foarte greu să renunţ şi să vin la Gu-
vern. Ştiu că nimeni nu mă crede când spun 
asta, dar nu m-am hotărât uşor să vin aici. Şi 
nu vreau să permanentizez prezenţa mea la pu-
tere şi în Guvernul României".

Totodată, Vasile Dîncu a infi rmat 
speculaţia că ar urma să fi e viitorul 
preşedinte al PSD: „Nu cred că voi fi  viito-
rul preşedinte PSD, în primul rând pentru că 
nu sunt membru PSD. Şi nici nu are legătură 
cu ce îmi doresc eu. Nu o să fi u preşedintele 
niciunui partid vreodată. Şi înregistrarea va 
rămâne".

Vicepremierul Dîncu a explicat şi 
relaţia sa cu PSD: „de şapte ani mi-am dat 
demisia din toate funcţiile din PSD, din ac-
tivitatea politică, nu am nicio legătură de 
apartenenţa cu PSD. Mai am prieteni acolo. 
Sunt un intelectual de stânga, dar asta nu are 
legătură cu PSD, pentru că partidele nu prea 
respectă ideologia."

Reporter: Guvernul Cioloş are doar 
un an de mandat. Care sunt direcţiile 
concrete, punctuale de dezvoltare a 
României pentru 2016?
Vasile Dîncu: Vrem să creăm cadrele 

unui proiect de ţară, de dezvoltare, în două 
sau trei direcţii principale. În primul rând, 
să terminăm reforma administraţiei. Vrem 
să terminăm un Cod administrativ care să 
reunească legile cele mai importante care 
guvernează administraţia, funcţia publică, 
profi lul instituţiilor.

Avem deja tezele prealabile ale Codu-
lui administrativ, au fost trecute prin dez-
batere publică, îmbunătăţite şi cred că la 
începutul lui ianuarie le dăm drumul.

Acum nu se vede clar ce model de 
administraţie avem, care sunt raporturile 
dintre administraţia locală şi centrală. 
Uneori, administraţia locală este privită 
ca un fel de pui al administraţiei centrale. 
Aceasta viziune asupra statului ocultează 
autonomia locală.

Un exemplu de relaţie nefi rească în-
tre cele două administraţii: de multe ori 
când prefectul e de altă culoare politică, 
aşa era înainte, pus de o putere politică, 
iar primarul e de altă culoare politică, 
apăreau confl icte şi actele administrative 
ale primarului erau cenzurate, nu numai 
din punctul de vedere al legalităţii, ci şi al 
oportunităţii, asupra căreia prefectul nu 
ar trebui să se pronunţe. Apoi, în 2016, 
trebuie să defi nitivăm descentralizarea şi, 
dacă se va ajunge la această înţelepciune, 
să reluăm discuţia despre regionalizare. 
Un alt obiectiv este lansarea strategiei pen-
tru dezvoltare teritorială, care ar trebui să 
creeze un cadru pentru a planifi ca dezvol-
tarea haotică în acest moment.

Vasile Dîncu:

Vor veni şi măsuri 
mai puţin populare

Am făcut o analiză şi am încercat să 
facem ordine. Din păcate, chiar dacă une-
ori administraţia locală face gălăgie că nu 
are destui bani, anul acesta am ajuns cu 
execuţia bugetară la numai 44%.

În programarea de anul 
viitor încercăm să fi nalizăm 
proiectele realizate peste 
80%. Am adus un proiect 
nou, pentru care avem 
fi nanţare suplimentară 
de la buget, de mo-
dernizare a şcolilor. 
Sunt 2.800 de scoli din 
mediul rural fără aviz 
sanitar şi încercăm să 
le aducem la un grad de 
civilizaţie de nivel urban.

Am încercat să creăm 
un cadru perfect transparent de 
fi nanţare. Toate proiectele şi toate plăţile 
sunt pe site. Toate proiectele noi vor fi  juri-
zate transparent şi pe bază de criterii.

- Ce criterii?
- Lucrăm cu Ministerul Finanţelor 

la criterii suplimentare privind urgenţa 
proiectelor, privind integrarea proiec-
telor în planul de dezvoltare a localităţilor 
respective. Alte criterii vor fi  legate de 
fi nanţare, încercam să fi nanţăm proiectele 
pentru care nu putem folosi fonduri euro-
pene. Încercăm să construim un nou con-
cept de dezvoltare a comunităţilor rurale.

Când vorbim despre reforma ad-
ministatiei, ar trebui să împingem deci-
zia către oameni. Eu cred în statul în care 
administraţia centrală creează o viziune 
de dezvoltare, supervizează şi creează o 
legislaţie, iar administrarea e dată regiuni-
lor, judeţelor, localităţilor.

- Pana să ajungem la acest stat ideal, 
performanta guvernării Ciolos depinde 
şi de actuala administraţie foarte de-
parte de ideal, adică profund politizată, 
clientelizată, în bună măsură coruptă. 
Chiar dumneavoastră aţi menţionat 
politizarea prefecţilor. Cum curăţaţi 
această administraţie, până la mari 
modi� cări legislative?
- Ne trebuie criterii pentru a face 

asta. Guvernul acesta nu are o concepţie 
ideologică şi nici criterii ideologice.

- Dar puteţi folosi criterii de competentă 
şi integritate.
- În ianuarie vom lansa strategia pent-

ru dezvoltarea funcţiei publice în care sper 
să reuşim să fi xăm pentru 10-20 de ani 
condiţiile pentru a gestiona funcţia publică 
într-o manieră modernă şi efi cientă. Vor 
apărea criterii noi în privinţa formării 
funcţionarilor publici.

Noi avem mulţi funcţionari publici 
buni, dar care sunt proprietarii funcţiei şi 
nu acceptă că trebuie să participe la cur-
suri de formare.

- Acestea sunt chestiuni de perspectivă. 
Până atunci, guvernaţi independent cu 
prefecţii puşi de Guvernul PSD şi cu 
funcţionarii din ministere, inclusiv din 
Ministerul Dezvoltării, puşi de foştii 
miniştri PSD?
- Nu este un criteriu că au fost puşi de 

Guvernul Ponta şi numai o parte au fost 
puşi de fostul guvern. Sunt funcţionari 
în Ministerul Dezvoltării puşi de multă 
vreme, nu sunt membri de partid şi îşi fac 
bine treaba. Vom face evaluări pe parcurs, 
dar nu vom face o campanie de a bulversa 
administraţia printr-o schimbare foarte 
rapidă.

- Poate cel mai important instrument prin 
care Guvernul îşi pune în practică viziu-

nea este bugetul. Consideraţi că bugetul pe 
2016 este un buget de dezvoltare?
- Am încercat să suplimentăm acolo 

unde era vorba despre proiecte 
de investiţii, că la Minis-

terul Dezvoltării, care 
pot produce efecte pe 

orizontală. Am supli-
mentat sumele de la 
Educaţie şi Sănătate.

- Cu ceea ce trebuie să 
daţi în plus pentru sala-
riile mărite din aceste 

domenii.
- Nu numai. Am 

avut şi lucruri impuse, 
nu puteam să nu respectăm 

deciziile fostului Guvern tre-
cute prin Parlament. Pe de altă par-

te, trebuia să şi corectăm acolo unde se 
poate spre o viziune de dezvoltare.

Cred că încercarea de a construi un 
proiect de dezvoltare a României nu se 
va vedea în bugetul din acest prim an, ci 
în viziunea pe care o vom construi pen-
tru guvernele care vor veni, dacă vor ac-
cepta această strategie.

- Va dau un exemplu concret. Într-un 
buget de dezvoltare, e normal că Trans-
porturile să aibă o alocare record negativ 
în condiţiile în care starea in� astruc-
turii e o cauză a dezvoltării de� citare a 
României?
- La Transporturi există foarte multe 

fonduri europene. Bugetul a fost proiec-
tat complementar banilor europeni. 
Prima noastră sarcină este că anul vii-
tor absorbţia fondurilor europene să fi e 
100%. Anul acesta Transporturile au 
pierdut 2,5 miliarde din banii europeni, 
din diferite cauze.

Am încercat să vedem unde a fost 
execuţie bugetară proastă şi să punem 
piciorul pe accelaratia absorbţiei. Există 
fi nanţări, totul e să găsim ritmul şi să 
facem modifi cările legislative necesare.

- Guvernul Ciolos a făcut un pas înapoi 
în cazul � nanţării bisericilor. Văd că şi 
în privinţa creşterii salariului minim aţi 
nuanţat refuzul, invocând un studiu de 
impact. Nu e cam multă ezitare şi prea 
puţină rezistenţă în chestiuni de viziune?

- Suntem un guvern onest, care nu face 
politica, recunoaşte când greşeşte şi atunci 
când apare o contestare publică este dispus 
să-şi refundamenteze decizia. Cred că nu 
e nimic greşit în asta. Noi avem o viziune, 
dar acestea sunt chestiuni de detaliu.

- Salarul minim e o chestiune de detaliu?
- Nu. Ţine de viziune şi vrem să o 

fundamentăm. Am acceptat creşterile de 
salarii servite de fostul Guvern şi deciziile 
Parlamentului. Pentru acest proiect suntem 
dispuşi să studiem impactul şi, dacă el nu 
este disfuncţional asupra competitivităţii şi 
altor criterii, atunci îl vom adopta. Luăm în 
serios studierea proiectului şi vom comu-
nica public rezultatele.

- Guvernul Cioloş a venit ca soluţie 
excepţională la revolta publicului faţă de 
politic. Dvs ar trebui să reformaţi ceea ce 
politicul nu a vrut să reformeze, chiar îm-
potriva intereslor politicului. Dacă veţi face 
asta cu adevărat, speraţi să nu � ţi blocaţi?
- Sunt convins că vom face. Oamenii 

politici nu au făcut reforme pentru că le-a 
fost frică de electorat. Aşa că au găsit Gu-
vernul care să facă lucruri pe care ei nu şi 
le permit. Sunt măsuri nepopulare şi nu au 
curajul să le ia. Vor susţine acest Guvern de 
sacrifi ciu, care nu are de adunat voturi.

- Care măsuri impopulare? Deocamdată aţi 
dat cam tot ce a vrut guvernul politic Ponta 
să dea.
- Vor veni probabil şi măsuri mai puţin 

populare, în care se vor introduce şi unele 
restricţii.

- Care?
- Nu vreau să dăm veşti proaste de dragul 

de a da veşti. Vor veni pe parcurs. O reformă 
nu poate mulţumi pe toată lumea. Eu cred că 
politicienii ar avea tot interesul ca în acest an 
să se facă reforme importante, cum ar fi  mo-
difi carea Constituţiei. Anul acesta s-ar putea 
atinge un optim de două treimi în Parlament 
pentru anumite proiecte.

- Nu e un plan prea ambiţios pentru un 
guvern independent cu mandat de un an?
- Nu este planul nostru, dar am avut 

discuţii informale şi cred că am putea ajun-
ge la această ambiţie. Dezbaterea despre 
Constituţie a fost făcută de Comisia Anto-
nescu deja, ar trebui să o reluăm.

- Proiectul acela a fost practic des� inţat de 
CCR.
- Stim ce n-a fost bun şi trebuie să luăm 

decizii importante prin consens politic. Ne-
fi ind un guvern politic, s-ar putea obţine 
majoritatea necesară, ceea ce ar fi  greu după 
2016, când se va pune un guvern politic.

- Adică socotiţi că ar �  potrivit ca acest Parla-
ment atât de contestat, în mare măsură penal 
şi ajuns pe � nal de mandat, ar �  numai bun 
să modi� ce legea fundamentală a ţării?
- Eu cred că, în fi ecare moment, clasa po-

litica are dreptul să-şi arate măreţia. Măreţia 
se vede în acţiunile promovate. S-ar putea ca 
această clasă politica să-şi spele toate păcatele 
făcând nişte lucruri bune în ultimul an de 
mandat al acestui Parlament.
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