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SCRISOARE DESCHISA “CE FACEM CU ROMÂNIA?”
Domnului Traian Basescu, Presedintele Romaniei
Domnului Prim Ministru Victor Ponta
Domnului Presedinte al Senatului Vasile Blaga
Doamnei Presedinte a Camerei Deputatilor Roberta Anastase

În calitatea noastră de cetăţeni români ne ridicăm acum, în aceste momente dificile
pentru România şi cerem celor pe care i-am ales şi îi plătim din munca noastră, să ne
spună clar şi răspicat ce au de gând să facă în legătură cu câteva probleme grave ale
societăţii româneşti. Le vom enumera pe parcursul prezentei, dar dorim la început să
subliniem baza morală a demersului nostru: ştim cu toţii că ştiinţa înseamnă putere, dar
Puterea (trecută sau prezentă) nu ne-a demonstrat că are ştiinţă sau conştiinţă.
Revenind la problemele de care aminteam mai sus, am dori să începem cu o situaţie
absolut îngrijorătoare, chiar dacă la prima vedere pare că nu este pe primul plan.
Instituţiile statului nu funcţionează bine, sunt blocate într-un sistem închistat ce
aparţine de o epocă de mult trecută; noi credem că între institutiile esentiale ale statului (de
ex. minsterele) nu există dialog. Cu îngrijorare şi tristeţe remarcăm faptul că nu există
programe multianuale şi interdisciplinare la nivelul guvernului.

Considerăm că asistăm la o guvernare nu de azi pe mâine ci de azi pe azi!
Domnule Preşedinte, domnule Prim-Ministru, …., domnilor miniştri, este momentul
să vă asumaţi şi responsabilităţile demnităţilor pe care le ocupaţi, nu doar foloasele!
Nu ne erijăm în judecători şi nu dăm sentinţe, dar nu mai putem accepta ca munca
noastră să fie risipită în van din cauza incapacităţii unora de a lua o decizie!
Din cauza acestei situaţii, dialogul social este şchiop, fără finalitate şi fără relevanţă!
Întâlnirile dintre reprezentanţii puterii şi partenerii sociali (patronate şi / sau sindicate)
s-au transformat în acte de operă bufă! Potop de vorbe, pustiu de idei!
CE FACEM CU ROMÂNIA?
Asistăm în aceşti ani cu o îngrijorare vecină cu disperarea la un adevărat atentat la
fiinţa naţională. Sănătatea poporului român este grav afectată de deciziile luate de-a lungul
anilor, de incompetenţi.
Decât să fii bolnav în România, mai bine pui mâinile pe piept!
CE FACEM CU POPORUL ROMÂN?
Învăţământul românesc funcţionează la cote de avarie, cu oameni prost plătiţi şi din
ce în ce mai puţin motivaţi şi pregătiţi pentru această nobilă meserie: dascăl!
Rezultatul: generaţii de copii ce ies din şcoală mutilaţi sufleteşte şi moral, pe care
societatea românească de azi îi marginalizează pe criterii aberante.
CE FACEM CU VIITORUL ROMÂNIEI ?
Resursele umane ale poporului român sunt irosite, dar asta păleşte când vorbim de
irosirea resurselor naturale ale ţării noastre (atenţie, vorbim da ţara noastră, nu a voastră).
Bogăţiile naturale ori nu sunt folosite, ori sunt înstrăinate pe 30 de arginţi!

CE FACEM CU ROMÂNIA?
Din cauza unor astfel de probleme asistăm la o adevărată disoluţie a societăţii
româneşti.
Sectoare sociale sunt asmuţite unele împotriva altora, fractura socială fiind din ce în
ce mai accentuată; nu mai există o clasă de mijloc ci doar câţiva teribil de bogaţi şi o
mulţime teribil de săracă! Unde este rolul social al statului roman?
Însăşi justiţia română este afectată grav în aceste condiţii!
Independenţa justiţiei ca a treia putere în stat se estompează din ce în ce mai mult.
Nu criticăm ci le mulţumim frumos magistraţilor, grefierilor şi tuturor celor ce lucrează
în sistemul judecătoresc pentru că rezistă şi muncesc, cei mai mulţi dintre ei din suflet şi cu
bună credinţă, într-un sistem strâmb, lovit de dogmatism şi interese meschine (nu neapărat
politice).
CE FACEM CU ROMÂNIA?
Chiar dacă ne repetăm, o vom spune din nou: nu ne erijăm în judecători, nu dăm
sentinţe!
Apelul nostru este unul pentru reântoarcerea la crezul naţional, pentru unitate în
apărarea intereselor şi nu în ultimul rând este un apel către unii din noi să-şi respecte cu
adevărat jurământul depus cu mâna pe Biblie.
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