
”Jos Zidul!” 

În septembrie 2013, în timpul a ceea ce a devenit cunoscut în întreaga lume drept ”Toamna 

românească”, mii de cetățeni au înconjurat zidul Casei Poporului pentru a transmite un mesaj cât se 

poate de clar împotriva legilor cu dedicație, în general, și împotriva legii speciale de distrugere a Roșiei 

Montane, în special. Au trecut trei ani și zidul este încă acolo - un simbol sinistru care îi desparte pe 

cetățeni de reprezentanții lor. Acest simbol trebuie să dispară atât la modul fizic, redând oamenilor un 

spațiu care le aparține de drept, cât și din mentalul tuturor, atât al cetățenilor, cât și al ”aleșilor”. 

”Jos Zidul de la Casa Poporului!” înseamnă anularea distanței dintre cetățeni și reprezentanții lor, o 

interacțiune directă și în ambele sensuri, o transparență totală a deciziilor și procedurilor pe care se 

bazează deciziile Parlamentului, egalitate de șanse în dezbaterea publică și influențarea (legitimă) a 

legilor care sunt promovate și adoptate în Parlament. ”Jos Zidul!” mai înseamnă și amendarea legislației 

electorale, pentru a putea facilita accesul cetățenilor către funcțiile de decizie politică.  

Nu în ultimul rând, din punct de vedere personal, ”Jos Zidul!” înseamnă că revendicările societății civile, 

sintetizate în documente programatice cu largă susținere publică, precum ”Carta Albă a Bunei 

Guvernări” (elaborată după protestele din 2012), ”Proclamația de la Câmpeni” (octombrie 2013) și 

”Declarația de la Cluj” (noiembrie 2014) vor ajunge să fie discutate și susținute nu doar în stradă (sub 

riscul amendării de către autorități!), ci în locul unde se dezbate și se decide viitorul României – în 

Parlament. 

În rezumat, ”Jos Zidul!” e, în primul rând, o schimbare fundamentală a percepției publice despre modul în 

care se face politică și, mai exact, cum se iau deciziile într-o comunitate, care să genereze, implicit, și o 

schimbare de fapt a politicii autohtone. 

”Uniți, Salvăm Roșia Montană!” 

Roșia Montană rămâne, și în următorii ani, miza simbolică a societății civile din România. Bătălia pentru 

Roșia Montană se va încheia doar în momentul în care localitatea va deveni un model european de 

dezvoltare sustenabilă bazată pe valorificarea atât a patrimoniului cultural și natural, cât și a energiilor 

civice dintr-o societate. Înscrierea pe Lista Tentativă a UNESCO și, apoi, în UNESCO, reprezintă doar un 

prim pas în acest sens, care trebuie consolidat și valorificat.  

Dezvoltarea Roșiei Montane (și a întregilor Munții Apuseni, cu toate localitățile acestui areal, din Alba, 

Cluj, Hunedoara și Bihor) prin valorificarea inteligentă a patrimoniului cultural și natural reprezintă o 

prioritate zero pentru a oferi un exemplu și pentru alte localități și zone din România și din Europa 

amenințate de proiecte distructive pentru mediu și comunități (de la cele legate tot de aur, la 

exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică, agricultură agresiv-distructivă, tăieri ilegale și 

iraționale de păduri etc.). 

”Vrem cultură, NU Cianură!” 

Lupta pentru Roșia Montană a fost una dusă aproape în exclusivitate cu ajutorul culturii, înțeleasă în 

sens larg, de la festivaluri, la conferințe, dezbateri, implicarea diferitelor personalități academice, 

universitare și/sau culturale, cărți, filme, piese de teatru etc. La rândul lui, Clujul a cunoscut transformări 

pozitive semnificative în ultimul deceniu tot prin cultură și valorificarea acesteia (de la bătălia pentru 

spațiul public, la festivaluri, la munca operatorilor culturali independenți). Roșia Montană și Clujul două 



exemple cât se poate de clare și de apropiate care arată că schimbările majore dintr-o comunitate și 

dintr-o societate se produc doar prin schimbarea mentalităților, iar schimbarea mentalităților este 

posibilă doar prin intermediul culturii (în sens larg, incluzând și educația aici).  

Sprijinirea instituțiilor culturale și a operatorilor culturali independenți, dublată de politici care să 

faciliteze accesul la cultură (finanțarea turneelor și festivalurilor culturale, dezvoltarea spațiilor cultural-

comunitare, rezidențiate și burse culturale etc.), reprezintă o prioritate zero, prin găsirea și alocarea de 

resurse mult mai consistente decât cele actuale. Punctual, „Codul Patrimoniului”, intrat în dezbatere 

publică în această toamnă, după aproape un deceniu de amânării politicianiste, este, de asemenea, o 

prioritate, la fel cum este și educația (vezi în continuare). 

”NU Corporația face legislația!” 

Una dintre marile probleme ale ultimilor ani au fost legile cu dedicație pentru diferite interese și grupuri 

de interese ilegitime, fapt care a generat corupție (cumpărarea opiniei și votului politicienilor și 

partidelor), inegalități, injustiție, nemulțumire socială. 

Pentru următorii patru ani îmi propun punerea în dezbatere publică și elaborarea unor proiecte de legi 

care:  

- să transparentizeze în mod real activitățile de lobby și PR din jurul legislativului și executivului, la 

nivel național și la nivel local;  

- să ofere șanse reale celor cu resurse limitate (comparativ cu companii și grupuri de interese care 

alocă bugete de milioane și zeci de milioane de euro în acest scop) pentru a se putea implica în 

dezbaterile de proiecte de normative de care sunt direct interesați, precum și pentru a simplifica 

inițiativele civice în domeniul legislativ;  

- să responsabilizeze, prin sancțiuni penale (pentru administratorii și executivii companiilor), 

financiare și administrative (până la rezilierea de contracte cu plata de daune interese ori 

imposibilitatea de a mai contracta bani publici), companiile implicate în acte de corupere, 

influențare ilegală a deciziilor politice etc.; 

De asemenea, voi depune eforturi pentru înțelegerea importanței și promovarea urmăririi de către 

cetățeni a întregului proces legislativ  - fie că e vorba de legei anume, fie de activitatea Parlamentului, în 

general. 

”Nu vrem să fim o nație de sclavi!” 

Stoparea exodului masiv al românilor înspre alte țări ale Uniunii Europene și chiar ale lumii, și 

întoarcerea celor plecați deja acasă se poate face doar oferindu-le condiții cât de cât comparabile cu 

cele din acele țări. Asta înseamnă atât susținerea (în limitele legislației europene) dezvoltării 

antreprenoriatului local/național și al economiei locale/naționale, cât și recompensarea corectă (de la 

salariu la toate celelalte beneficii și drepturi asociate muncii) a angajaților, vizând un trend ascendent 

care să ne apropie, într-o primă fază, de media europeană.  

O ideea acceptată prea ușor în dezbaterea publică a ultimelor decenii - că „forța de muncă ieftină” 

reprezintă un ”avantaj competitiv” – necesită o reevaluare și amendare imediată. La aproape 10 ani de 

la intrarea în UE, când mobilitatea dintre o localitate din România și localitățile din alte țări europene a 

ajuns la nivelul mobilității dintre diferite localități din România, ”forța de muncă ieftină” este doar o 



sursă de exod a celei mai active părți a cetățenilor români (atât a celor cu studii superioare, cât și a celor 

care prestează munci preponderent fizice). Adevăratul avantaj competitiv va fi o forță de muncă educată 

și calificată în domeniile de dezvoltare ale prezentului și viitorului. 

”Solidaritate!” 

O comunitate și o societate nu pot prospera doar prin câteva vârfuri ori printr-o pătură socială mijlocie 

fără responsabilități. O comunitate și o societate sunt cu adevărat prospere atunci când membrii ei din 

categoriile cele mai defavorizate beneficiază de un nivel de trai decent, de acces facil și egal la servicii de 

locuire, sănătate, educație și culturale, care să le poată asigura dezvoltarea personală și mobilitate 

socială. 

Asigurarea unui vieți decente pentru cele mai devaforizate categorii dintr-o comunitate sau societate nu 

reprezintă doar o atitudine umanistă din partea celor mai avantajați într-un anumit context social și 

istoric. Până la urmă reprezintă un interes general al fiecărui membru ca societatea din care face parte 

să fie una stabilă, fără conflicte interne majore. Mai mult, când o comunitate și o societate se dezvoltă 

într-o anumită direcție, are obligația de a le oferi alternative și/sau compensații celor pe care respectiva 

dezvoltare îi exclude (cum ar fi cazul dispariției locurilor de muncă în urma robotizării, informatizării, 

industrializării agriculturii, a reducerii/închiderii marilor industrii poluante etc.). 

”SRI, lasă-ne bani de educație!” 

Fie că o privim ca pe o componentă a conceptului de cultură în sens larg, fie că ne referim la ea intrinsec, 

educația e axa cu care începe și (în lipsa căruia) sfârșește o societate și/sau o civilizație. Educația e o 

prioritate care n-are nevoie de argumente suplimentare, ci doar de un angajament cât se poate de ferm: 

atâta timp cât voi fi în Parlament voi vota orice moțiune de cenzură (indiferent de motivarea acesteia) 

îndreptată împotriva oricărui Guvern care nu respectă Pactul pentru Educație și, mai exact, procentele 

de 6% și 1% din PIB, pentru Educație, respectiv Cercetare sau care nu are măcar un program credibil 

de a ajunge pe parcursul viitoarei legislaturi (până în 2020) la acest procent. 

Educația este singura soluție pentru un sistem meritocratic real, dar cu câteva condiții cumulative: 

criterii și măsuri clare de eliminare a imposturii; revalorizarea statutului cadrelor didactice (de la toate 

nivelurile) în societate; accesul egal la educație. 

”Deșpagă-te, române!” 

Îmi asum lupta cu corupția pe toate planurile: de la înlăturarea cauzelor sociale care generează primele 

niveluri ale acesteia (lipsa de acces sau acces dificil la servicii publice de sănătate, educație, 

administrative etc.), până la formele ei cele mai perverse - constituirea de rente și privilegii abuzive, 

”finanțarea” partidelor politice (în fapt, cumpărarea deciziei politice), ”imunizarea” funcționarilor și 

decidenților politici etc. 

”Țăranii pot hrăni bine Europa!” 

Așa-zisa lipsă de productivitate a terenurilor agricole românești reprezintă un mit ușor de demontat. 

Problemele grave ale agriculturii românești sunt, de fapt, cu totul altele: 1) fărămițarea proprietății 

agricole, lipsa de asociativitate, blocajul pieței de desfacere, lipsa micro-industriei alimentare 2) nivelul 

scăzut al calității vieții în mediul rural, din cauza lipsei accesului la educație de calitate, sănătate, servicii 

culturale.  



Prima problemă se poate rezolva printr-un program național de instruire și motivare pentru formarea 

asociațiilor agricole de proprietari, precum și pentru accesarea de fonduri europene pentru micro-ferme 

și micro-întreprinderi de procesare și prelucrare a legumelor, fructelor, laptelui, cărnii, lânii etc. Cea de-a 

doua problemă necesită politici naționale și locale de încurajare și motivare a profesorilor și medicilor să 

lucreze în mediul rural și semi-urban, precum și de susținere a unor spații comunitare cu program 

cultural. 

Pentru satele din Transilvania (precum și din alte zone ale țării) turismul reprezintă o alternativă 

suplimentară de dezvoltare, care este încă foarte departe de a-și fi atins potențialul, și care poate fi 

sprijinită prin programe naționale de promovare.  

Sănătatea începe în curtea școlii 

Sănătate înseamnă respectarea unui drept cetățenesc şi finanţarea eficientă a sistemului sanitar, 

asigurarea în mod real şi continuu a accesului populaţiei la medicamente, inclusiv cele compensate; 

stoparea exodului cadrelor medicale prin asigurarea unei salarizări la nivelul pregătirii şi responsabilităţii 

acestora. 

În același timp însă, sănătate înseamnă politici publice de prevenție, de la orele de sport în școală; 

susținerea sportului de masă; transport în comun și utilizarea biciletelor în orașe; stoparea proiectelor 

industriale distructive pentru mediu și/sau poluante, politici care să reducă substanțial necesarul 

cheltuielilor de sănătate.  

Nu în ultimul rând, sănătatea trebuie să vizeze nu doar cea somatică, ci și cea mentală, cu politici 

coerente și echivalente pentru cea din urmă (inclusiv decontarea cheltuielilor terapiilor validate 

profesional). 

”România, trezește-te! Nu sta în casă, dacă îți pasă!” 

Toate acestea le pot duce la bun sfârșit cu încrederea și sprijinul vostru și cu o implicare de care ați dat 

dovadă și cu alte ocazii în ultimii ani și chiar în ultimele săptămâni și zile. Împreună cu mulți dintre voi 

am luptat pentru toate acestea în stradă. Acum e timpul să trecem la un alt nivel, să ne luptăm pentru 

ele chiar în Casa Poporului, dincolo de zidul care ne mai zgârâie încă privirea.  

Nu uitați: cu un share fiecare poate să mai dea jos o parte din gardul de la Casa Poporului. ”Jos Zidul!” 


