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Cine propune o ROMÂNIE DREAPTĂ ? 

Asociaţia România Dreaptă (ARD) este rodul eforturilor unui grup de intelectuali din diverse domenii, 

de la profesori universitari în drept şi economie, la istorici şi oameni de afaceri. Cu toţii suntem 

animaţi de credinţa că situația din România poate fi îmbunătățită doar dacă acceptăm că reţeta 

„formelor fără fond”, a soluţiilor politice oportuniste şi păguboase promovate până în prezent vor 

trebui complet abandonate.  

Considerăm a fi de datoria noastră să explicăm tuturor românilor de ce este imperios necesară 

reconsiderarea rolului guvernului în societate și de ce epoca guvernelor intervenţioniste este pe 

sfârşite. Trebuie să înţelegem că bunăstarea oamenilor nu este compatibilă cu un guvern care ne 

încalcă sistematic şi din ce în ce mai profund libertăţile individuale, fie că vorbim de liberă iniţiativă, 

libertate de exprimare sau libertate economică. Vrem ca societatea românească să dăinuiască şi să 

prospere într-o Românie Dreaptă în care patriotismul să însemne dragoste faţă de ţară, nu faţă de un 

guvern captiv unor interese străine de interesele naționale. 

Pentru a pune statul să lucreze într-adevăr pentru cetăţean, este necesar ca statul să facă mai 

puţin şi mai bine. Să impoziteze mai puţin pentru a lăsa pe fiecare dintre noi să ne bucurăm de mai 

mult din munca noastră onestă. Să reglementeze mai puţin activitatea economică, pentru a stimula 

producţia şi inovaţia. Să ofere un cadru legislativ simplu şi clar, pentru a ne uşura cunoaşterea şi 

respectarea voluntară a legilor. Să construiască o justiţie dreaptă şi eficientă, pentru a dobândi şi nu 

doar căuta dreptatea. În fond, o relaţie în care individul să fie mai liber în raport cu statul!  

ARD își propune să fie un observator atent al realităților politice, economice și sociale din România. 

Totodată, își propune să ofere soluţii viabile, validate peste tot în lume, la problemele cu care se 

confruntă românii şi România.  Aceste soluţii sunt derivate din recunoaşterea necesităţii sociale de a 

micşora treptat rolul statului. Aşa cum spunea Laureatul Nobel pentru economie, Friedrich Hayek, „cu 

cât statul planifică mai mult, cu atât îi este mai greu individului să plănuiască”. Dacă preţuim cu 

adevărat libertăţile noastre, libertăţi pe care s-au construit de altfel civilizaţiile occidentale, trebuie să 

fim lăsaţi să ne promovăm noi înşine binele propriu și nu să fim abandonaţi în confuzia „binelui 

comun” promovat de guvernanţi.  

* * * 
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