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Onorat Prezidiu, Doamnelor şi domnilor Deputaţi, 

Am ascultat cu atenţie declaraţiile purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, 

domnul Mark Gray, dar şi reacţiile anumitor reprezentanţi ai USL, care par a nu fi 

deranjaţi de faptul că raportul MCV are un caracter preponderent negativ şi că el 

reprezintă o evidentă întoarcere la începutul anilor 2000, când Guvernul făcea abuz de 

poziţia sa şi statul de drept era nerespectat. 

  Este timpul trezirilor. Nu vorbim despre atacuri răutăcioase din media 

„nepolitizată” care face avere în campanie – aşa cum făceaţi dumneavoastră în opoziţie- 

ci despre concluzii pertinente ale unor experţi străini cu privire la felul în care conduceţi 

ţara! Iar aceştia ne atrag atenţia asupra unor probleme extrem de grave, cum ar fi faptul 

că nu se respecta independenţa justiţiei şi că instituţiile statului de drept îşi pierd din 

putere. 

Regret să spun asta deorece am pledat întotdeauna pentru progres, dar România 

condusă de USL este departe de valorile fundamentale ale Uniunii Europene. 

Ameninţările cu caracter personal împotriva judecătorilor şi a familiilor acestora, 

campaniile mediatice de hărţuire, lipsa crasă de respect faţă de independenţa sistemului 

judiciar şi mai ales refuzul de a ridica imunitatea unor parlamentari suspectaţi de corupţie 



sunt departe de a fi agreate de către statele membre UE. Ceea ce se poate traduce într-un 

singur fel: actualul Guvern se face responsabil de imaginea negativă pe care i-o 

conturează României în afara graniţelor. Din acest motiv, ca reprezentant al diasporei, vă 

cer să lăsati deoparte jocurile de-a „sacul fără fund” cu care v-aţi atras alegători în 

campanie şi să vă ancoraţi în realitate. Să vă asumaţi răspunderea pentru gafele majore pe 

care le faceţi, pentru încercările de abolire a statului de drept şi să luaţi măsuri pentru 

corectarea deficienţelor semnalate. Să ştiţi, stimaţi colegi, că românii nu au nevoie de 

fapte eroice pentru a demonstra că într-adevăr aveţi de gând să respectaţi statul de drept, 

ci de câteva decizii corecte, cum ar fi demiterea unor oameni declaraţi incompatibili de 

către Agenţia Naţională de Integritate. În primul său guvern, Primul Ministru Victor 

Ponta a menţinut oameni declaraţi incompatibili, iar în cel de-al doilea guvern s-a sfiit să 

aducă miniştri cercetaţi penal pentru corupţie. Iată că acum are ocazia să faca ceea ce 

trebuie. 

Repet apelul meu anterior. Treziţi-vă, pentru că în caz contrar urmările vor fi 

grave, iar tot efortul guvernării PDL de a îmbunătăţi imaginea României pe plan extern 

va fi în zadar. Chiar dacă este nedrept, ştiţi bine că dacă nu luaţi urgent măsuri, vor exista 

guverne şi lideri europeni care vor folosi acest raport pentru a justifica amânarea aderării 

României la Schengen, iar noi ne vom pierde credibilitatea la nivelul Uniunii Europene în 

pline negocieri pentru bugetul Uniunii Europene. Am intrat în parlament dorind într-

adevar să respect promisiunile făcute diasporei. De aceea vă asigur că voi face tot 

posibilul pentru ca imaginea de stat coruptibil pe care o transmiteţi liderilor străini să nu 

se răsfrângă românilor din afara graniţelor. 
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