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Atâta timp cât România va fi sub umilitorul jug al MCV şi nu vom face lucruri dramatic 

diferite şi credibile pentru a elimina acest tip de control care păstrează pentru România şi 

Bulgaria un statut de rang doi în Europa, nu ne putem gândi nicio secundă că vom rezolva 

problema aderării la Schengen sau la euro.  

Vreau să vă mulţumesc pentru invitaţie şi vreau să-i mulţumesc domnului Ion Popescu, 

Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Meridian pentru invitaţie. Într-o perioadă în 

care mişcarea sindicală din România se află sub un imens atac, încercând a i se ştirbi 

autoritatea şi influenţa, acest veteran al mişcării sindicale, domnul Ion Popescu, continuă să 

creadă că asocierea liberă, democratică a salariaţilor din mari domenii reprezintă chintesenţa 

unei democraţii. De aceea, aplauzele mele catre cei care din interiorul unei profesii încearcă 

să parcurgă o perioadă complicată şi aplauzele mele pentru asociaţia dumneavoastră şi în 

numele Senatului României vreau să vă aplaud pentru munca importantă pe care o faceţi în 

interes european şi în interesul ţării române. 

Cred că viitorul european, viitorul spaţiului Schengen şi viitorul zonei euro trec şi prin această 

zonă a justiţiei pentru că lumea de multe ori simplifică conversaţia şi crede că strict 

dimensiunea economică şi financiară şi bancară reprezintă sursa problemelor sau cheia 

răspunsurilor la criza profundă pe care o traversăm. 

Ceea ce înaintaşii noştri, politicieni mari ai Europei au făcut în urmă cu câteva decenii este 

astăzi un moment. Uitaţi-vă cum apar naţionalisme economice şi politice în ţări fondatoare. 

http://www.mirceageoana.ro/


Uitaţi-vă la o ţară precum Olanda, care era în urmă cu un deceniu şi puţin una din cele mai 

deschise naţiuni, iată cum o ţară bogată şi prosperă începe să se închidă. Iată cum partide 

naţionaliste şi de extremă dreapta au o ascensiune fulminantă pe scena politică europeană 

în ţări bogate, în ţări care, în mod normal, ar trebui să fie invidiate în legătură cu 

performanţele economice şi cu nivelul de trai. 

De aceea eu cred că va trebui să ne întoarcem către cetăţeanul european, către cetăţeanul 

german, către cetăţeanul român, către cetăţeanul din fiecare stat membru şi să spunem cu 

mai multă tărie, dragii mei, că nu există periferie în Europa. În clipa în care începem să 

vorbim despre centru şi periferie, vorbim deja despre o Europă care este în faţa unui risc de 

dezmembrare. În clipa în care vorbim în termeni antagonici între membriI fondatori şi noii 

veniţi în Europa, între Vest şi Est, nu facem altceva decât să recreem într-o formă nouă o 

cortină de fier. În condiţiile în care spunem că sunt ţări care prin natura culturii sau a religiei 

dominante sunt mai performante prin natura acestor atribute faţă de alte ţări cu altă religie 

sau altă geografie sau altă cultură, în acel moment suntem în faţa negării diversităţii creative 

a Europei. De aceea, mesajul de la Bucureşti este un mesaj de preocupare şi de prietenie. 

Da, avem un decalaj istoric care poate că ne poate fi imputabil, dar o parte din el nu este 

imputabil. Nu noi am pornit războiul mondial, nu noi am decis să fim în tabăra sovietică, nu 

noi am decis să pierdem 50 de ani de istorie în care celelalte state din Vestul Europei au avut 

şansa de a se reconstrui, de a se reinventa şi de a creea prosperitate şi diferenţialul 

important de valori, de principii şi de încredere pe care îl au faţă de noi. Proiectul european 

înseamnă o chestiune care depăşeşte interesul egoist al naţiunii, iar dacă nu suntem atenţi în 

această perioadă nebuloasă riscăm să facem din Europa un jucător de mâna a doua în 

concertul global al secolului XXI. Acest lucru nu este acceptabil. Acest lucru trebuie să fie 

combătut. Trebuie să înţelegem că această perioadă grea trebuie să conducă la măsuri mai 

ferme, mai clare, de reducere de deficit, de tot ce înseamnă punerea în regulă a economiilor 

şi a bugetelor ţărilor membre, dar nu trebuie să conducă la reapariţia fisurilor istorice pe 

continentul european. 

Astfel de întâlniri permit celor dintr-o zonă de influenţă, iar justiţia este o zonă colosală de 

influenţă, să încerce să depăşească această perioadă extrem de dificilă pentru România. 

Eu sunt un politician care reprezintă Opoziţia actuală, domnul Ministrul al Justiţiei reprezintă 

Puterea actuală. Aşa cum am vorbit de multe ori, cred că pentru justiţia din această ţară, 

pentru serviciul public esenţial numit justiţie, pentru cetăţeanul român este nevoie de mai 

mult, este nevoie de mai multă coerenţă politică. Am spus în urmă cu mai mulţi ani de zile şi 



nu a fost o vorbă de campanie: cred că este nevoie de un Pact Naţional pentru Justiţie. Cred 

că este nevoie să punem de o manieră predictibilă resurse, alocate eficient şi transparent 

pentru întărirea sistemului judiciar. Nu putem să avem milioane de justiţiabili şi nu putem să 

avem milioane de dosare în justiţie, pentru judecători, pentru procurori, pentru grefieri, pentru 

personalul auxiliar şi să putem să încărcăm o instanţă cu mii şi mii de dosare pe care din 

punct de vedere uman şi fizic nu ai cum să le rezolvi. Nu putem să lăsăm un cetăţean român, 

mai ales pe cei vulnerabili şi fără de resurse, să aştepte ani şi ani să-şi găsească dreptatea 

în această ţară. 

Vorbim despre educaţie şi sănătate ca servicii publice esenţiale, şi în mare suferinţă în 

România, trebuie să adăugăm şi justiţia ca al treilea serviciu public esenţial, pentru că toate 

trei merg înainte, toate trei împing o naţiune înainte sau, dimpotrivă, ţin o naţiune în 

subdezvoltare şi lipsită de încredere internă şi internaţională. 

Trebuie să punem resurse mai multe pentru motivarea celor din acest sector extrem de 

important. Există în acest moment un joc foarte pervers, foarte periculos în România, care se 

numeşte ostilizarea diverselor categorii socio-profesionale. Nu ai cum să ai magistraţi care să 

nu fie plătiţi şi să-şi facă datoria, este o contradicţie în termeni. Ai nevoie de resurse pentru 

sistem. Avem nevoie de tribunale specializate, comerciale, pentru a ajuta România să se 

mişte mai repede. Avem nevoie de tribunale de muncă, pentru a rezolva conflictele de muncă 

tot mai numersoase şi ave nevoie de tribunale de familie, pentru că tot se vorbeşte în presa 

românească despre partaj, divorţ şi cui îi este încredinţat copilul. Avem trei milioane de 

români care lucrează în Europa. Sunt probleme dramatice în familiile din România. Aceste 

lucruri trebuiesc făcute. 

Mai spun un lucru pentru că vorbeam despre spaţiul Schengen şi vorbeam despre justiţie. 

Atâta vreme cât România va fi sub umilitorul jug al Mecanismului de Cooperare şi Verifricare 

şi nu vom face lucruri dramatic diferite şi credibile pentru a elimina acest tip de control care 

păstrează pentru România şi Bulgaria un statut de rang doi în Europa, nu ne putem gândi 

nicio secundă că vom rezolva problema aderării la Schengen sau la euro. Sunt unii politicieni 

naivi la Bucureşti care consideră că aderarea României la euro se va face pe regula veche, 

strict respectând criteriile de la Maastricht şi dacă vom avea deficite mai strânse şi dacă 

avem un nivel de îndatorare relativ rezonabil criteriile se vor aplica şi vom intra în zona euro 

ca şi cum am fi fost în situaţia Sloveniei sau Slovaciei sau ţărilor baltice în urmă cu câţiva ani 

de zile. Nu! Regula jocului s-a schimbat. Aşa cum la Schengen ne-am făcut datoria din punct 

de vedere tehnic, aşa ne vom putea face datoria din punct de vedere tehnic şi pentru 



aderarea la euro dar nu vom fi primiţi pentru că lecţia Greciei şi lecţia altor ţări care sunt în 

zona euro şi care nu au respectat disciplina dificilă a zonei euro vor face decidenţii să 

schimbe, fără să recunoască în tratatele europene, regula jocului şi să aducă criterii mai 

aspre de aderare la zona euro. 

Mai este un lucru pe care aş vrea să-l duceţi acasă după ce vizitaţi această ţară frumoasă şi 

ospitalieră. Avem, din păcate, în Europa, o imagine degradată în ultimii ani. Poate şi volumul 

mare de cetăţeni români care călătoresc, care muncesc, o parte dintre ei certaţi cu legea, au 

contribuit la această imagine în degradare. Dar atâta vreme cât reputaţia unei ţări, şi aici 

autorităţile române trebuie să facă mai mult şi mai eficient şi mai agresiv, este negativă în 

ochii publicului obşinuit din Europa, în ţări importante, cu care avem relaţii istorice, 

economice, politice senzaţional de puternice şi unde tot avem o imagine proastă, această 

imagine proastă descurajează o ţară, o investiţie sau aderarea la zona Schengen sau euro. 

Vă rog să fiţi alături de noi pentru că suntem oneşti când spunem că avem şi dificultăţi, dar 

suntem oneşti când spunem că avem un potenţial extraordinar ca naţiune şi ca cetăţeni 

europeni. 

În România nu există acest dubiu faţă de construcţia europeană. Românii încă cred în 

proiectul european într-o proporţie covârşitoare. Suntem pro-europeni convinşi. Viitorul 

nostru depinde de succesul Europei. Suntem prea mici şi prea la periferia Occidentului 

pentru a ne uita insensibili la evoluţiile din spaţiul european. Noi vom fi primii care vom suferi 

încă o dată dacă Europa nu va fi puternică, pentru că lumea se reaşeză şi Rusia revine şi 

China revine şi India revine şi alte ţări revin. Avem nevoie de o Europă puternică şi avem 

nevoie de o Europă în care, într-adevăr să credem cu toţii, din nou. Să credem cu toţii din 

nou în proiectul european, poate modificat, poate readjustat. Acesta este mesajul pe care 

vroiam să vi-l transmit. 

Nu există o ţară democratică şi prosperă fără o justiţie puternică. Nu există un proiect 

european când unii încearcă să creeze nuclee dure şi să lase periferia să se descurce 

singură. Nu există proiect european fără solidaritate şi prietenie autentică între bresle, între 

profesii şi cetăţeni şi între zone de elită prefesională cum sunteţi dumneavoastră în această 

sală. Este remarcabil entuziasmul şi profesionalismul cu care conduceţi această asociaţie. În 

numele Senatului României vreau să vă felicit! Succes lucrurărilor dumneavoastră şi vă 

asigur de întregul nostru respect, de întreaga noastră prietenie şi de întregul nostru sprijin! 

Suntem cu toţii uniţi când e vorba de justiţia românească. 


