
Manifest politic al UCDR – un partid creştin democrat.  
Preambul. 

Uniunea Creştin Democrată din România (UCDR) a apărut din dorinţa de a oferi cetăţenilor 
României o alternativă autentică la actualele partide politice, care în anii de după căderea 
regimului comunist au condus, toate, pe rând sau în coaliţii, aceasta ţară, având rezultate pe 
care le vedem şi le simţim cu toţii. Suntem deplin conştienţi de faptul că lipsa alternativelor reale 
şi încrederea scăzută în oamenii politici au determinat scăderea interesului pentru viaţa politică. 
Acest lucru trebuie să se schimbe, dacă vrem ca România să se îndrepte într-o direcţie bună. 

Credem că, fiind cetăţenii acestei ţări, cu toţii, într-o măsură sau alta, suntem răspunzători de 
starea României, de aceea nu venim să aruncăm cu pietre, ci vrem să fim cu adevărat o voce 
care să promoveze valorile adevărate şi morala creştină în arena politică, pentru ca împreună 
să putem ridica aceasta ţară. România duce lipsă de luptători, de oameni dispuşi sa pună 
propăşirea spirituală si materială a acestei ţări înaintea propriilor interese. Fiecare dă vina pe 
altcineva, nimeni nu îşi asumă nimic. Întotdeauna vinovaţi sunt alţii. 

Schimbarea României se poate realiza prin responsabilizarea creş- tinilor practicanţi şi a 
oamenilor integri, de caracter, la implicare socială şi politică: atunci când lucrurile nu merg bine, 
lipsa reacţiei, datorate nepăsării sau inerţiei, înseamnă complicitate. 

Credem că nu lipsa soluţiilor a generat starea în care suntem ca ţară, ci lipsa oamenilor care să 
gândească şi să implementeze cu respons- abilitate şi integritate astfel de soluţii. Este nevoie 
de oameni curaţi, capabili să gestioneze cu bună credinţă si competenţă administrarea 
României. Trebuie să ne pese suficient de mult încât să ieşim fiecare din zona noastră de 
confort si sa facem ceva, sa fim noi înşine agenţi ai schimbării. Putem face acest lucru în 
măsura în care ne asumăm un set de valori călăuzitoare, pe care să le implementăm 
consecvent în tot ceea ce facem şi pe care să le promovăm în societatea românească. 

Într-o lume în schimbare este responsabilitatea noastră să influenţăm conectarea realităţii la 
valori şi să acţionăm în consecinţă. Credem că toţi oamenii sunt imperfecţi. Această credinţă 
determină o abordare echilibrată şi realistă a gestionării vieţii în societate. Faptul că suntem 
conştienţi de failibilitatea naturii umane ne protejează de pericolul de a crea ideologii în afara 
realităţii; de asemenea, ne indică limitele politicii. Orice fiinţă umană este failibilă. Acesta este 
motivul pentru care există limite în calea planificării politice.                                                            

Această înţelegere ne îndeamnă să ne îndepărtăm de orice doctrină ideologică a salvării şi 
totalitarismului politic, oferindu-ne oportunitatea de a îmbrăţişa reconcilierea, dialogul şi 
dezbaterea democratică. 

A venit vremea pentru reclădirea încrederii că lucrurile se mai pot schimba, pentru renaşterea 
speranţei că această ţară se poate ridica prin muncă si responsabilitate. Vrem să promovăm un 
mod de a face politică bazat pe valori, în care interesele particulare sau de grup să nu prevaleze 
în dauna intereselor publice. 



Concepţia noastră asupra politicii. 

UCDR este un partid de centru, creştin-democrat. 

Modul nostru de a face politică este înrădăcinat în concepţia creştină asupra umanităţii şi 
responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu. 

Perspectiva creştină asupra vieţii, societăţii şi umanităţii, determină modul în care noi ne 
raportăm la politică, însă suntem conştienţi de faptul că nici un program politic nu poate fi derivat 
în mod direct din vreo credinţă creştină. UCDR este deschisă oricărei persoane care recunoaşte 
demnitatea, libertatea şi egalitatea tuturor persoanelor şi aderă la valorile pe care le promovăm. 

Noi nu confundăm religia cu politica, dar vrem să promovăm în spaţiul public valorile bazate pe 
etică şi pe morala creştină; de asemenea, dorim ca societatea să beneficieze de legi drepte, 
prin care toţi cetăţenii să fie protejaţi şi prin care să li se ofere acestora oportunităţi egale. Nici o 
persoană, partid sau grup nu deţine întreg adevărul despre modul în care societatea ar trebui să 
fie gestionată, de aceea este nevoie de dialog şi cooperare. 

Concepţia creştină asupra umanităţii. 

Noi credem că Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Sa. Ca o consecinţă a 
acestei perspective creştine despre umanitate, credem în inviolabilitatea demnităţii fiinţei 
umane. Demnitatea tuturor persoanelor este aceeaşi, indiferent de sex, culoare, naţionalitate, 
vârstă, convingeri religioase şi politice, dizabilităţi, sănătate sau performanţe sociale şi 
profesionale. Noi considerăm fiecare persoană ca fiind unică şi indispensabilă în toate stadiile 
de dezvoltare. Demnitatea umană — incluzând aici pe cea a persoanelor nenăscute şi pe cea a 
persoanelor muribunde — este inviolabilă. Aceasta este de asemenea valabilă pentru toate 
persoanele necreştine care nu îşi derivă demnitatea, egalitatea şi libertatea umană din credinţe 
creştine. 

Dreptul la dezvoltare liberă a propriei personalităţi precum şi dorinţa de asumare a 
responsabilităţii pentru aproapele îşi au rădăcina în demnitatea umană. Fiinţa umană are 
libertatea de a lua propriile decizii morale. În concordanţă cu credinţa noastră creştină, omul 
este responsabil faţă de Dumnezeu şi faţă de propria sa conştiinţă şi ar trebui să acţioneze în 
solidaritate faţă de semenii săi şi de comunitate. 

Noi considerăm fiinţa umană ca fiind parte a Creaţiei. Omul nu are dreptul să folosească natura 
în mod arbitrar. Natura ne-a fost încredinţată în stăpânire pentru a o menţine şi conserva. 
Suntem responsabili pentru felul în care o lăsăm generaţiilor viitoare. 

Valori de bază 

Valorile noastre de bază sunt : libertatea, solidaritatea, dreptatea şi responsabilitatea, care îşi au 
originea în concepţia creştină asupra vieţii şi a societăţii. Aceste valori sunt afirmate într-o relaţie 
de interdependenţă. Fiecare dintre ele are importanţă fundamentală, iar urmărirea echilibrată a 
tuturor acestor valori asigură premisele unei dezvoltări armonioase atât la nivel individual cât şi 
la nivel social. În societate, nu există libertate fără responsabilitate, nici dreptate fără 
solidaritate. Libertatea fără responsabilitate este imposibilă, iar dreptatea fără solidaritate este 
indezirabilă. Este nevoie ca aceste valori cardinale să fie întotdeauna urmărite cu consecvenţă 
şi înţelepciune, în mod echilibrat. 



LIBERTATEA 

1. Fiinţa  umană  este  creată  liberă.  Fiind  o  fiinţă  etică,  omul  trebuie  să  ia  decizii  şi  să  se 
comporte într-o manieră rezonabilă şi responsabilă. Nici un sistem totalitar nu îl poate priva de 
propria libertate. Libertatea proprie a cuiva este determinată şi limitată de libertatea altei 
persoane. Cel ce îşi reclamă libertatea trebuie să respecte libertatea semenului său. Libertatea 
înglobează atât drepturi cât şi obligaţii. Libertatea este însoţită de responsabilităţi. Politica 
trebuie să asigure individului libertatea de care acesta are nevoie. Este de asemenea de datoria 
mediului politic să asigure libertatea pentru întreaga comunitate. 

2. Fiinţa umană îşi poate dezvolta personalitatea doar în cadrul comunităţii. Cel ce se 
eschivează de la responsabilităţile comune nu se eliberează pe sine, ci mai degrabă se 
însingurează şi se sărăceşte pe sine însuşi. Tot astfel cum există dependenţe care degradează 
o persoană, există şi relaţii în cadrul cărora libertatea unei persoane poate fi pusă în valoare. 

3. Libertatea se realizează în viaţa practică prin responsabilitatea personală şi colectivă. 
Cetăţeanul trebuie să experimenteze şi să-şi trăiască libertatea atât în familie, în vecinătate, la 
locul de muncă, în timpul său liber, cât şi în cadrul comunităţii şi în cadrul statului. Acesta ar 
trebui să participe în activităţile comunităţii, să fie un jucător în echipă, să voteze şi să ia parte la 
procesul decizional. El nu trebuie marginalizat şi determinat să joace rolul unei nonentităţi, 
folositoare doar ca instrument, sau să fie considerat doar beneficiarul pasiv al succeselor şi 
realizărilor statului. Judecata independentă şi colaborarea responsabilă îl protejează pe 
cetăţean de a fi înşelat de diverse forme de ideologie. 

4. Demnitatea şi drepturile unei persoane sunt independente de orice realizări personale, însă 
experimentarea şi exercitarea propriei abilităţi de a obţine realizări reprezintă o sursă importantă 
în viaţa acestuia. Realizările reprezintă în mod inevitabil motivaţii de a merge mai departe. De 
aceea este imperativ necesară promovarea şi încurajarea dispoziţiei de a munci şi de a avea 
iniţiativă, indiferent dacă există sau nu într-un final finalitatea câştigului material. Fără realizarea 
personală nici o societate a bunăstării nu poate supravieţui, nici nu poate dobândi sau prezerva 
bogăţia. 

SOLIDARITATEA 

5. Solidaritatea derivă din porunca de a iubi aproapele şi este în consonanţă cu natura socială a 
fiinţelor umane. Porunca de a ne iubi aproapele ca pe noi înşine ne obligă să acţionăm solidar 
faţă de toţi semenii. Solidaritatea este acordată în mod special celor care încă nu au, sau nu mai 
au, conjunctural sau permanent, capacitatea de a obţine şi susţine principiile de bază ale vieţii în 
libertate. 

6. Solidaritatea este dreptul şi datoria fiecărei fiinţe umane. Fiecare contribuie prin munca şi 
realizările sale la crearea posibilităţii pentru comunitate de a sprijini individul. Noi ne dedicăm 
acestei responsabilităţi reciproce. Ajutorul şi sprijinul în relaţiile personale imediate—în cadrul 
familiei, între prieteni, concetăţeni şi comunităţi private—sunt forme elementare de solidaritate. 
Totuşi, atunci când individul este copleşit şi prea împovărat, comunitatea şi statul trebuie să îl 
asiste. 

7. Devotamentul pentru securitatea socială este bazat pe principiul solidarităţii. Împreună 
suntem capabili să evităm riscuri cărora individul singur nu le poate face faţă, însă cel ce se 
bazează pe solidaritate şi asistenţă din partea statului are de asemenea îndatoriri faţă de stat. 
Fiecare cetăţean poate ajunge în situaţia în care să aibă nevoie de asistenţă socială, însă în 
afară de cazul în care nu se confruntă cu o boală permanentă, această situaţie este doar 



temporară. Vrem să descurajăm abuzarea de sistemul de securitate socială, lenea şi 
parazitismul. 

DREPTATEA 

Principiul fundamental al dreptăţii este egalitatea tuturor per- soanelor în demnitatea şi libertatea 
dată de Dumnezeu. 

8. Dreptatea cere ca sarcinile să fie distribuite în mod echitabil. De aceea cei mai puternici din 
societate ar trebui să contribuie mai mult decât cei mai slabi. Chiar atunci când facem cele mai 
mari eforturi pentru realizarea dreptăţii, suntem conştienţi că justiţia perfectă este imposibil de 
obţinut. E de datoria noastră să avem o responsabilitate specială pentru cei slabi şi 
dezavantajaţi social. Nimeni nu trebuie lăsat pe dinafară sau uitat. 

9. În căutarea sensului vieţii şi a fericirii, fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta în 
funcţie de talentele şi abilităţile sale. Din perspectiva credinţei creştine, dezvoltarea liberă a 
persoanei este posibilă doar în cadrul comunităţii. Relaţia dintre individ şi comunitate este de 
îmbogăţire reciprocă. Individul poate să realizeze deplin dezvoltarea propriei identităţi doar în 
relaţie cu alte persoane. Comunitatea depinde de oameni liberi. 

RESPONSABILITATEA 

10. Vrem să promovăm capacitatea şi disponibilitatea tuturor cetăţenilor de a-şi gestiona 
propriile afaceri. Politicile sunt menite să promoveze responsabilitatea personală şi, în caz de 
nevoie să ofere asistenţă iniţiativelor de proprie ajutorare. Pentru a-şi putea asuma 
responsabilităţi, o persoană trebuie să îşi dezvolte mai întâi în mod liber propriile sale abilităţi şi 
talente. 

11. În cadrul familiei, unul dintre cele mai importante lucruri pe care o fiinţă umană le 
experimentează este întrepătrunderea dintre libertate şi responsabilitate. De asemenea, în 
familie omul are ocazia să remarce diversitatea personalităţilor şi a aptitudinilor de care 
comunitatea noastră depinde. UCDR îşi propune să întărească familia şi căsnicia ca fiind 
fundamentul societăţii şi pune mare accent pe promovarea unei societăţi care este favorabilă 
copiilor şi familiilor precum şi relaţiilor sănătoase între generaţii. 

Principii călăuzitoare 

Principiul competiţiei libere şi al transparenţei 
12. Suntem convinşi că o competiţie corectă încurajează oamenii să-şi folosească cât mai bine 
capacităţile. Un stat constituţional democratic garantează cetăţenilor săi şansa dezvoltării 
personale libere şi îi protejează de discriminare. UCDR va promova transparenţa, deoarece 
suntem conştienţi că în lipsa acesteia, tentaţia de a apela la practici neoneste reprezintă o 
opţiune reală pentru orice membru al societăţii. 

Principiul subsidiarităţii 
13. O sintagmă definitorie pentru subsidiaritate ar fi: puterea potrivită la locul potrivit, pentru a 
rezolva la nivelul cel mai adecvat, în condiţii optime şi cât mai eficient problemele care apar. 
Principiul subsidiarităţii, prin urmare nu este un principiu de descentralizare pură, însă doar în 



condiţiile în care individul, familia, comunitatea nu reuşesc să gestioneze anumite situaţii este 
justificată intervenţia statului. 

14. Ceea ce cetăţeanul poate realiza în mod individual, sau în cadrul familiei sau în cadrul unor 
asociaţii liber constituite într-o manieră mai bună sau egală cu ceea ce statul poate oferi ar 
trebui să rămână datoria sa. Statul sau autorităţile trebuie să îndeplinească numai acele sarcini 
pe care cetăţenii individuali, respectiv comunităţile mai mici sunt incapabile de a le îndeplini. 
Principiul subsidiarităţii se aplică atât în relaţiile dintre comunităţile mai mici şi cele mai mari, 
precum şi în relaţiile dintre asociaţiile private şi organizaţiile sau instituţiile publice. Principiul 
subsidiarităţii reclamă intervenţia statului sau a instituţiilor sale atunci când cerinţele socio-
politice depăşesc capacitatea comunităţilor mai mici. 

15. Acolo unde fiinţele umane sunt în stare să se dezvolte liber este cultivat un sens al 
apartenenţei. Principiul subsidiarităţii crează premisele implicării tuturor cetăţenilor şi a 
comunităţii. Milităm pentru o societate în care cetăţeni maturi şi liberi trăiesc împreună şi se 
asistă unii pe alţii: cei tineri îi asistă pe cei în vârstă, cei în vârstă asistă pe cei tineri, cei 
puternici îi protejează pe cei slabi, iar cei slabi îi asistă pe cei puternici. Societatea trebuie să 
poarte în mod colectiv responsabilitatea ca fiecare să îşi găsească în mod corect propriul său 
loc. 

Scopurile UCDR: 

1. Promovarea integrităţii în toate compartimentele societăţii româneşti şi mai ales în spaţiul 
politic prin: 
- Promovarea transparenţei, astfel  încât  practicile  ilicite  să  fie  descurajate,  iar  publicul  ş i 

autorităţile statului să poată sancţiona într- o manieră eficientă astfel de derapaje.
- Oferirea unor modele reale. Societatea are nevoie de lideri  capabili  şi  integri  care să  fie 

vizibili, influenţi şi credibili, care să dezvolte o relaţie de dare de seamă faţă de cei pe care îi 
reprezintă şi îi conduc, pentru ca astfel să fie asigurate condiţiile ca aceşti oameni să rămână 
integri şi după ce se angajează în viaţa politică. 

- Afirmarea valorilor etice ale creştinismului, fără  de  c are  societatea  î şi  pierde  busola 
morală, prin trăirea lor într-un mod autentic atât în viaţa privată cât şi în viaţa publică. 

UCDR îşi propune să fie un partid politic care să ofere o platformă şi un cadru pentru formarea 
şi promovarea în poziţii decizionale importante a unor oameni care, odată angajaţi politic, să nu 
fie expuşi excesiv pericolului ca în lipsa unor mecanisme eficiente de dare de socoteală să 
piardă contactul cu realitatea şi sprijinul comunităţii pe care o reprezintă sau să se compromită 
moral. 

2. Înnoirea clasei politice româneşti prin încurajarea acelor cetăţeni, care deşi posedă calităţi 
care îi recomandă pentru o funcţie politică, nu au fost politicieni de carieră la implicare politică. 
Este nevoie de recâştigarea încrederii în clasa politică, iar aceasta nu se va întâmpla decât 
atunci când vor exista modele alternative reale. 

3. Asigurarea prosperităţii materiale pentru cât mai mulţi cetăţeni ai României prin creşterea 
competitivităţii economiei româneşti. Credem că prosperitatea materială a unei societăţi depinde 
într-o măsură definitorie atât de calitatea morală a indivizilor care formează acea societate, cât 
şi de capacitatea şi pregătirea lor profesională, de aceea orice progres în acest sens, chiar la 
nivel individual, nu este lipsit de importanţă şi are potenţialul de a influenţa în mod pozitiv 
întreaga societate. Cultivarea unei etici a muncii şi responsabilităţii, a importanţei muncii bine 
făcute, atât la nivel individual cât şi societal reprezintă a condiţie necesară pentru o dezvoltare 
economică sănătoasă a ţării noastre. 



4. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, în special în rândul tinerilor. Este 
îngrijorător faptul că din populaţia activă a României, cei mai mulţi oameni care nu au un loc de 
muncă provin din rândul tinerilor. Această stare de fapt are implicaţii nefaste atât la nivel 
individual cât şi la nivel social. În condiţiile în care o bună parte din populaţie este asistată 
social, iar numărul celor care susţin sistemul de asistenţă socială prin contribuţii este redus, 
există pericolul perpetuării unor dezechilibre structurale care ameninţă însăşi funcţionarea 
sistemului. Împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale nu sunt opţiuni care să 
reprezinte soluţii fiabile pe termen lung. 

5. Încurajarea muncii de calitate, a iniţiativei private şi a spiritului antreprenorial. Adoptarea de 
măsuri menite să stimuleze creşterea productivităţii muncii. Fără muncă susţinută şi de calitate, 
nici o societate nu este capabilă să genereze bunăstare pentru membrii ei, nici să ofere servicii 
publice de calitate. 

6. Reafirmarea valorii familiei, definită ca unitate liber consimţită şi asumată pe viaţă între un 
bărbat şi o femeie, ca fundament al unei societăţi funcţionale. Promovarea de măsuri favorabile 
copiilor şi familiilor. Cultivarea coeziunii între generaţii în special prin întărirea legăturii dintre 
copii şi părinţii lor. Recunoaşterea rolului de neînlocuit al familiei în educarea oricărui om. 

7. Creşterea calităţii serviciilor publice prin reafirmarea şi conştien- tizarea relaţiei contractuale 
dintre cetăţean şi stat. În condiţiile în care cetăţenii plătesc taxe către stat, acestora trebuie să le 
fie respectate şi protejate drepturile, iar aşteptarea ca serviciile publice furnizate de către stat să 
fie de calitate este legitimă. 

8. Reevaluarea locului ocupat de sistemul public de sănătate pe agenda priorităţilor în ţara 
noastră şi reformarea sistemului. Nevoile sunt diverse si copleşitoare, însă printre măsurile 
necesare amintim: finanţare adecvată, compatibilă cu importanţa domeniului, accentuarea 
aspectelor legate de prevenţie, salarizare decentă a personalului medical, descentralizarea şi 
depolitizarea sistemului sanitar. 

9. Promovarea importanţei strategice a educaţiei. Credem ca educaţia are un rol determinant în 
modelarea viitorului unei societăţi. Prin educaţie se transmit atât valorile morale şi culturale cât 
şi cunoştinţe şi abilităţi. Sistemul educaţional românesc, aşa cum arată acum este falimentar în 
a cultiva abilităţi. Este remarcabilă dispariţia sau scăderea importanţei şcolilor profesionale, de 
meserii, în condiţiile în care am asistat la o proliferare accelerată a instituţiilor universitare. 
Suntem conştienţi că este nevoie atât de specialişti cu pregătire universitară cât şi de 
profesionişti în toate celelalte domenii dacă vrem să fim competitivi. Din aceste motive susţinem 
creşterea calităţii învăţământului de orice fel, printr-o abordare echilibrată si realistă, care să ţină 
cont de realităţile prezente şi de provocările viitoare. 

10. Dezvoltarea infrastructurii de transport. Una din lipsurile majore ale României este starea 
precară a infrastructurii pentru transport. Suntem ţara membră a UE cu cei mai puţini kilometri 
de autostradă. La un sfert de secol de la căderea regimului comunist nu am reuşit să conectăm 
printr-o reţea de autostrăzi această ţară la restul continentului. Cu toată întârzierea şi cu tot 
decalajul, nevoia de o infrastructură rutieră decentă este o evidenţă care nu poate fi trecută cu 
vederea şi credem că în ciuda unei poziţii geografice favorabile, dezinteresul şi corupţia clasei 
politice româneşti au contribuit din plin la situaţia actuală. 

11. Domnia legii. Statul trebuie să susţină în mod consecvent legile adoptate. Toţi cetăţenii 
trebuie să aibă parte de un statut şi un tratament egal în faţa legii. Toţi infractorii fără excepţie 
trebuie să fie urmăriţi penal într-un mod eficient şi toate infracţiunile trebuie să fie urmărite şi 
sancţionate corespunzător. 

12. Etica în relaţii. Prevalenţa eticii în relaţiile umane: de tip comercial, legislativ, politic. 

    


