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Dragi prieteni,
Dragi români,
Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici!
Vă mulțumesc vouă, și în egală măsură celor care nu au putut fi aici, dar sunt cu gândul și cu
inima alături de noi!

Mărturisesc. Nu e ușor. E un moment special pentru mine. Nu m‐am gândit că voi fi aici, nici în
urmă cu 30 de ani, când am început să predau ca profesor, nici în urmă cu 14 ani, când am
devenit primar.

Nu m‐am gândit că eu, un profesor de liceu, cu nume de neamț, dintr‐un oraș din centrul țării,
voi fi astăzi în fața a zeci de mii de oameni entuziaști, vorbind în numele a milioane de
susținători, cu o viziune pentru România. Democrația și libertatea au făcut acest lucru posibil.
Dar mai ales voi, cetățenii acestei țări, cu generozitatea voastră, cu deschiderea voastră, voi ați
făcut acest lucru posibil.

Este o onoare și o mare responsabilitate. Pornesc în această bătălie pentru Președinția
României cu încredere și convingere. Forța mea este forța voastră, viziunea mea este viziunea
voastră. Victoria mea va fi victoria voastră!

Dragi prieteni,
A venit vremea faptelor!
Mă cunoașteți. Eu sunt un om al faptelor, nu al vorbelor goale. Sunt un om al promisiuilor
onorate, nu al scandalului și spectacolului. Sunt un om care construiește, nu care distruge.

Viziunea mea, ca Președinte al României, poate fi spusă simplu, dar cuprinzător: România
lucrului bine făcut!

Sunt în serviciul public, pentru comunitatea mea, din anul 2000. Tot ce am construit până
acum, și oamenii știu acest lucru, este cartea mea de vizită.Aici însă nu despre Sibiu este vorba.
Ci despre ceva esențial, fundamental.

Dacă ai rezultate în munca ta, le poți avea oriunde. Dacă îți pasă cu adevărat de oameni, îți
respecți promisiunile oriunde. Nu contează că ești la Sibiu, la București sau la Dorohoi. Nu
contează că ești primar sau ministru sau președinte.

Cei de aici (Palatul Victoria) ne‐au demonstrat că nu au rezultate și că nu le pasă. Au dezamăgit.
Dacă ai niște valori, le ai oriunde. Dacă nu ai valori și nu crezi în nimic când ești la Palatul
Victoria, n‐o să ai valori și n‐o să crezi în nimic nici la Palatul Cotroceni.

Eu vă spun cu toată convingerea: în România se poate! Am intrat în competiția prezidențială cu
acest gând: să facem din România o țară care știe ce vrea și care poate ceea ce vrea! O
Românie a lucrului bine făcut!

O țară care merge înainte pe drumul ei european și euroatlantic. O țară care își pune banii să
producă dezvoltare economică, locuri de muncă bine plătite, și nu îi pierde în câteva buzunare
de partid. O țară care încurajează inițiativa, și nu o sufocă prin taxe și impozite fără noimă.

O țară care găsește soluții durabile la sistemul de pensii, nu una care se împrumută an de an
pentru a le plăti. O țară care investește în oameni, în educația lor, care își ține acasă specialiștii
din economie, din cercetare, din sănătate, prețuindu‐le pregătirea și munca. O țară în care
oamenii nu mor cu zile pentru că sistemul de sănătate e bolnav. O țară care nu își vinde
resursele pe bani mărunți.

O țară în care progresul națiunii și al fiecărei familii este măsurabil de la an la an, în care
speranța de viață crește și oamenii spun cu drag ACASĂ. Aceasta este România lucrului bine
făcut!

Dragi prieteni,
Vă vorbesc vouă, celor mai tineri dintre noi, care votați acum pentru prima dată sau care
sunteți la început de drum.

Și vă spun: voi sunteți viitorul, pentru voi trebuie să construim România lucrului bine făcut.
Astăzi, mulți dintre părinți au sufletul împărțit: între durerea de a‐și vedea copiii plecând în
străinătate și dorința de a‐i vedea împliniți. E trist și nedrept și pentru părinți, și pentru copii. E
păcat că România, o țară atât de bogată, cu atâtea resurse, cu oameni de toată isprava a ajuns
aici.

Și a ajuns aici din cauza lipsei de viziune a celor care conduc astăzi, din cauza spectacolului
steril. Ne irosim energiile și potențialul în dispute mărunte, în subiecte care n‐au nimic de‐a
face cu viața reală.

Sunt convins că și în acest moment, în care vă vorbesc, sunt oameni care nu se gândesc decât
cum să mă atace, sunt televiziuni care nu știu ce poveste să mai inventeze despre mine, ce
diversiuni să mai arunce pe piață. Aceste lucruri nu mă interesează. Nu mă afecteză și nu mă
vor opri!

Pentru voi, cei mai tineri dintre noi, îi provoc pe contracandidații mei la o dezbatere serioasă
despre cum facem ca țara noastră să redevină una a oportunităților, cum regândim sistemul de
educație în așa fel încât să ofere pregătire, dar și opțiuni diferite, după abilitățile și preocupările
fiecăruia.

Vă vorbesc și vouă, celor care sunteți în puterea vârstei, încă tineri, dar și maturi, cu
responsabilități. M‐am întâlnit cu oameni ca voi care îmi spun că nu mai vor să muncească doar

pentru a plăti facturi și taxe la stat, că nu mai vor să stea cu frica zilei de mâine, cu teama că nu
vor avea cu ce să‐și crească un copil sau că își vor pierde locul de muncă.

Oameni gata să renunțe la aspirații, care nu mai văd un viitor posibil pentru ei în țara noastră.
Oameni pe care tânărul prim‐ministru, în care și‐au pus speranțe, i‐a dezamăgit profund.

Nu vreau ca generația voastră, a celor de 30, 40, 45 de ani, să fie încă o generație de sacrificiu.
Mă adresez vouă și vă spun: încă nu e prea târziu, dar peste 5 ani va fi. Vă chem să fiți aliații și
partenerii mei, pentru ca din noiembrie să construim România lucrului bine făcut.

Nu v‐am uitat nici pe voi, părinții și bunicii noștri. Vă vorbesc în egală măsură. Ați trecut prin ce
a fost mai greu. Ați cunoscut ororile comunismului și lipsa de libertate, greutățile tranziției,
strânsul curelei și iluzia schimbării. Ați muncit pentru ca această societate să meargă înainte. Și
ea nu v‐a răsplătit îndeajuns.

Mă adresez vouă și vă spun: avem în 2014, la un sfert de secol după Revoluție, șansa de reașeza
România pe un drum al speranței, al prosperității și al respectului. Veți avea în mine un
președinte care vă respectă, care vă reprezintă cu decență și care vă prețuiește.

Dragi prieteni,
Suntem aici împreună câteva zeci de mii de membri și simpatizanți ai Partidului Național Liberal
și ai Partidului Democrat Liberal, ai Alianței Creștin Liberale. Dar în spatele nostru stau, pentru
candidatura mea, 2.200.000 de români. Și vor sta și mai multe milioane de oameni care doresc
să se schimbe ceva în România. În fapte, nu doar în vorbe.

La urma urmei, despre ce sunt alegerile din noiembrie? Foarte simplu. Vrem încă 5 ani de
scandal? Sau vrem un președinte care dă o direcție, care vine cu o viziune și așează oamenii la
masa dialogului?

Vrem democrație sau lăsăm toată puterea în mâna unui singur partid, care n‐a scăpat de
metehnele trecutului? Vrem ca România noastră să fie condusă de un om care a dezamăgit,
care a promis tot și n‐a făcut nimic? Sau vrem o altfel de politică?

Vrem ca România să fie a cetățenilor sau a baronilor? Vrem un președinte puternic sau unul
manevrat din umbră? Vrem ca în România să domnească legea sau bunul plac al unui grup?
Vrem ca în România noastră lucrurile să fie temeinic făcute sau vrem politicieni care lasă totul
la voia întâmplării?

Eu cred în democrație și libertate, cred în politica făcută cu seriozitate și respect, pentru
oameni, cred în lege și corectitudine, cred în lucrurile bine făcute și cred în România.

Acestea sunt valorile mele. Acestea sunt angajamentele mele. Cu ele vin în fața
dumneavoastră. Și împreună vom construi România Lucrului Bine Făcut! O Românie în care
merită cu adevărat să trăiesti!

